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A PLENÁRIS ÜLÉSEK  ELŐADÁSAI  

SZILÁGYI N.  SÁNDOR  
A kognitív  nyelvészet szempontjainak  lehetséges alkalmazása  a  tudományos 

nyelvkritikában  és a  tartalomelemzésben 
Kulcsszavak:  kognitív  nyelvészet,  a tudomány  nyelve,  nyelvi formák,  kifejezésmódok,  

tudományos  beszédhagyományok  

A  kognitív  nyelvészet  az  utóbbi  negyedszázad  látványosan  fejlődő  
tudományága.  Már  az  eddigi  eredmények  alapján  is  nyugodtan  állíthatjuk,  hogy  a  
nyelvi  jelenségeknek,  folyamatoknak  ez  a  korábbi  kutatásoktól  sok  tekintetben  
különböző  megközelítése  az  alkalmazott  nyelvészet  számára  is  újabb  perspektívákat  
kínál.  Az  előadás  ezt  azzal  kívánja  szemléltetni,  hogy  röviden  bemutatja,  hogyan  
tudhatjuk  hasznosítani  a  kognitív  nyelvészet  szempontjait  akkor,  ha  ilyen  módszerrel  
magát  a  tudomány  nyelvét  vizsgáljuk  meg,  mégpedig  olyan  célból,  hogy  kiderítsük,  
melyek  azok  a  nyelvi  formák,  kifejezésmódok  és  tudományos  beszédhagyományok,  
amelyek  nemcsak  befolyásolhatják,  hanem  bizonyos  esetekben  akár  meg  is  
határozhatják azt,  hogy  az  ilyen  kifejezésekre épülő tudományos  elméletnek  mi  lesz a 
tartalma,  és  annak  keretében  milyen  következtetéseket  fogunk  majd  levonni.  Ehhez  
hasonlójellegű vizsgálatokat  a tartalomelemzésben  is eredményesen  lehet végezni. 

KÖVECSES  ZOLTÁN  
Kognitív  nyelvészet,  idiómák,  nyelvtanítás  

Kulcsszavak:  kognitív  nyelvészet,  idiómák,  motiváltság,  nyelvtanítás,  kutatás  

Alkalmazott  nyelvészeti  közhely,  hogy  az  idegen  nyelvek  tanításának  egyik  
legnehezebb  része  az  idiómák  tanítása.  A  problémát  az  okozza,  hogy  az  idiómák,  a  
bevett  tradicionális  felfogás  szerint,  nem  átlátszóak,  ebben  az  értelemben  nem  
motiváltak.  A  kognitív  nyelvészet  módszereivel  viszont  a  legtöbb  idiómát  motiválni  
tudjuk.  Ez  a  motiváltság  elősegítheti  a  könnyebb  idiómatanulást.  Az  idiómák  
motiváltságának  tanulmányozása  azonban  több  területen  komoly  kihívást  jelent  az  
alkalmazott  nyelvészet  számára.  Ezek  közül  négyet  említek  meg:  (1)  Milyen  mértékű  
az  idiómák  motiváltsága  egy  nyelven  belül?  (2)  Milyen  mértékben  motiváltak  az  
idiómák  két  nyelv  viszonylatában?  (3)  A  különböző  nyelvek  milyen  stratégiákkal  
fejeznek ki  idiomatikus,  nem  szó szerinti jelentéseket?  (4) Van-e  szerepe  a  különböző  
nyelvek  kulturális-ideológiai  hátterének  az  idiomatikus,  nem  szó  szerinti  jelentések  
kifejezésében?  Amennyiben  az  alkalmazott  nyelvészet  fontosnak  tekinti  ezeket  a  
kérdéseket  az  idegen  nyelvek  tanításában,  a  kérdésekből  adódó  feladatok  elvégzése  a  
kutatás új távlatait nyithatja meg a kognitív nyelvészek,  az alkalmazott nyelvészek és a 
nyelvtanárok részére  egyaránt.  



KONTRA  MIKLÓS  
Félreértések  a magyar lingvicizmus  körül  

Kulcsszavak:  lingvicizmus,  standard  nyelvi  ideológia,  diszkrimináció,  félreértések  

Tove  Skutnabb-Kangas  1988-as  definíciója szerint  a rasszizmus,  az  etnicizmus  
és  a  lingvicizmus  olyan  „ideológiák,  struktúrák  és  cselekvési  módok,  amelyeket  a  
hatalomnak  és  a  (mind  materiális,  mind  nem  materiális)  forrásoknak  »faj«,  etnikum-
kultúra  vagy  nyelv  alapján  meghatározott  csoportok  közti  egyenlőtlen  elosztásának  
legitimálására,  kialakítására  és újratermelésére használnak."  A magyar  standard  nyelvi  
ideológia  (hasonlóan  a legtöbb európai  standard  nyelvi  ideológiához)  lingvicista.  Ezen  
állításommal  kapcsolatban  számos  félreértés  létezik,  pl.  (a)  a  standard  magyart  meg  
lehet  tanulni,  (b)  nincs  magyar  nyelvi  diszkrimináció,  (с)  a  standard  használatának  
elvárása  olyan,  mint  az  illemszabályok  betartásának  elvárása,  (d)  a  standardot  beszélő  
nyelvészek,  amikor  a  nem  standard  beszélők jogait  védelmezik,  képmutatók,  hisz  ők  
nem  suksükölnek,  (e)  az  előbbi  nyelvészek  szerint  mostantól  nem  kell  az  iskolában  
nyelvtant  és  helyesírást  tanítani  stb.  Az  előadásban  a  félreértések  eloszlatására  teszek  
kísérletet. 

FÓRIS ÁGOTA 
A terminusok és a terminológiai  rendszer  

Kulcsszavak:  fogalom,  osztályozás,  terminus,  terminológia,  módszertan  

Külföldön  és  Magyarországon  egyaránt  megnőtt  az  érdeklődés  a  terminológia  
kérdései  iránt.  A  MaTT  (a  Magyar  Nyelv  Terminológiai  Tanácsa)  megalakulása,  a  
Szombathelyen,  Pécsett  tartott  konferenciák,  a  miskolci  MANYE  kongresszuson  
szervezett  kerekasztal  és  az  elhangzott  számos  előadás  mind  a  terminológia  körül  
hirtelen  megnőtt  érdeklődést  jelzi.  Minden  területen  (tudomány,  oktatás,  ipar,  
kereskedelem  stb.)  paradigmaváltás  folyik,  átrendeződnek  a  fogalmak,  új  terminusok  
születnek.  A  terminológia  olyan  interdiszciplináris  terület,  amelynek  kutatása  és  
művelése  a nyelvészet,  a  szemiotika  és  a  szaktudományok  oldaláról  és  szemléletében  
egyaránt lehetséges.  A nyelvészeten  belül  is több nyelvészeti  ágat  érint.  

Előadásomban  a  terminológia  alapfogalmait  (pl.  terminus,  terminológia,  
absztrakció)  és  a  terminológiai  osztályozás  rendszerét  és  lehetséges  módszereit  
mutatom  be.  A  terminológiai  szemléletre  a  fogalomalapú  megközelítés  jellemző.  
Ennek  illusztrálására  részletesen  elemzem  a  szemasziológiai  és  onomasziológiai  
szemléletű  megközelítés  jellemzőit,  és  összevetem  a  szaknyelvkutatás  és  a  
terminológia,  valamint  a  lexikográfia  és  a  terminológia  nézőpontjait.  Az  alkalmazott  
nyelvészet  hazai  irodalmában  gyakran  lehet  olvasni  olyan  észrevételeket,  amelyek  
felhívják a  figyelmet  az  átfogó témájú terminológiai  kutatások  eredményeit  bemutató  
közlemények hiányára.  Valóban,  a magyar nyelvészeti  szakirodalomban  nem tisztázott  
e  terület  alapvető  fogalomrendszere,  és  módszerei  sem  eléggé  kidolgozottak.  Ezért  az  
elméleti  alapok  rövid  összefoglalásával  és  illusztrálásával  kívánok  hozzájárulni  
részben az egységes  szemlélet kialakításához,  részben  a konkrét  munkálatokhoz.  



A SZEKCIÓÜLÉSEK  ELŐADÁSAI  

ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA  LÍVIA  
Rövidítések az írott gazdasági  sajtóban  

Kulcsszavak:  változó gazdaság  -  változó nyelv,  rövidítések,  betűszavak,  mozaikszavak  

Az  elmúlt  évtized  gazdasági  változásai  bizonyos  fokig  a  nyelvre  is  kihatottak.  
Nemcsak  a  nyelvészek,  hanem  a  nyelvhasználók  is  tanúi  ennek  a  változásnak.  A  
gazdasági  nyelvhasználat  vizsgálatakor  a  szaklexikai  elemzés  fontos, még  akkor  is,  ha  a  
modern  értelemben  vett  szaknyelv-elemzések  kiemelik,  hogy  a  szókincsvizsgálatok  csak  
egy szeletét adják a szaknyelvi  elemzéseknek.  

Jelen  előadás  az írott gazdasági  sajtóban felbukkanó rövidítések  elemzését  tűzte  ki  
célul.  A  vizsgált  korpusz:  gazdasági  témájú  napilapok  és  hetilapok,  ahol  a  rövidítések  
használata  nagy  számban  megfigyelhető,  bemutatható  és  elemezhető.  A  gyűjtés  
háttérkérdőívvel  is  kiegészül,  amely  további  elemzésre  ad  lehetőséget.  A  kérdőívet  
kitöltők  a  Széchenyi  István  Egyetem  közgazdász  és  nemzetközi  kapcsolatok  szakos  
hallgatói. 

Az  előadás  arra  irányul,  hogy  felvázolja  (1)  a  mai  gazdasági  sajtó jellemzőit;  (2)  
kiemelje,  hogy  a  gazdaság  változása  idején  a  nyelvhasználatban  elsősorban  a  szókészlet  
és  a  frazeológia  változása  gyorsul  fel;  (3)  bemutassa  a  rövidítések,  betűszavak,  
mozaikszavak  szerepét  a  sajtónyelvben;  (4)  hangsúlyozza  a  szakírók  felelősségét  a  
rövidítések  és  mozaikszavak  használatában;  (5)  elemezze  az  elmúlt  időszak  gazdasági  
sajtótermékeiben  előforduló  rövidítéseket,  betű-  és  mozaikszavakat;  (6)  bebizonyítsa,  
hogy  a nyelvhasználónak  nemcsak  nyelvi,  hanem  szakmai  ismeretekre  is  szüksége  van a  
sajtótermékek értő  olvasásához.  

ACZÉL  PETRA  
A befolyásolás eszközei  és folyamatai a tervezett  kommunikációban  

Kulcsszavak:  társadalmi  kommunikáció,  közélet,  befolyásolás,  meggyőzés,  tervezett  
jelfolyamat,  retorika  

A  társadalmi  kommunikáció,  a  közbeszéd  mibenlétét,  a  közélet  folyamatait  
jellemzi  és  meghatározza  a  befolyásolás.  A  tervezett  kommunikáció  alapmodelljeinek  
ismertetésével,  annak  alkalmazott  területeit  bemutatva  az  előadás  arra  törekszik,  hogy  a  
meggyőzés  és  befolyásolás  eszköztárát,  verbális,  szövegszerkezeti  elemeit  kiemelje,  a  
meggyőzést  mint  tervezett jelfolyamatot  leírja. A  tervezett  kommunikáció  hatásait  és  az  
ezekkel  szembeni  ellenállás tényezőit  számba véve alkalmazott  kommunikációelméleti  és  
szociálpszichológiai,  valamint  retorikai  szempontokat  is  tárgyal  az  előadás.  Ez  utóbbi  
diszciplína  lehetővé  teszi  a  logikai  ellenőrzés  módszereinek,  valamint  az  érv  mint  
szövegegység rövid bemutatását  is.  

A  befolyásolás  Rank-féle  elméletének,  valamint  a  keretbe  foglalás  és  fogalomhíd  
módszereinek taglalásával  leírhatóvá válik a narratívum,  a metafora, az irónia, az alakzati-



és  stíluseszközök  lényegi  hatása  a  tervezett  kommunikáció  műfajaiban:  a  közéleti,  a  
kampány,  a  PR  és  a  marketingkommunikációban.  Erre  tesz  kísérletet  az  előadás  azzal  a  
céllal,  hogy  a  meggyőző  kommunikáció  e  specifikus  területéhez  elméleti  megközelítést  
nyújtson. 

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA 
A nyelvi tudatosság  kibontakozása  

Kulcsszavak:  nyelvi  tudatosság,  olvasástanulás,  írástanulás,  kogníció,  metakogníció  

A  nyelvi  tudatosság  (language  awareness)  olyan  analizáló  képesség,  melynek  
segítségével  megfigyeljük  beszédünket,  s  alkotórészeire  bontjuk.  Elkülöníthetjük  a  
mondatokat,  a  mondaton  belüli  nagyobb  egységeket  (az  alanyi  és  az  állítmányi  részt),  
elkülöníthetjük  a  szavakat,  a  szótagokat  és  a  hangokat.  Következésképpen  
megkülönböztetünk  mondat-,  szerkezet-,  szó-,  szótag-  és  fonématudatot.  A  nyelvi  
tudatosság  képessége  nem  szükséges  a nyelv  elsajátításához,  sem  a  beszédprodukcióhoz,  
sem  a  beszédpercepcióhoz.  Szükséges  képesség  viszont  az  olvasás  és  az  írás  
elsajátításához.  A  gyermek  nyelvének  fejlődésével  párhuzamosan  alakul  ki,  jól  
megfigyelhető  fokozatai  vannak.  Előfeltétele  az  olvasás-írás  megtanulásának,  de  az  
olvasás  és  az  írás  tanulása  közben  fokozatosan  fejlődik,  és  magasabb  szintre  kerül.  
Tökéletes minősége következménye az olvasás és az írás  megtanulásának.  

Az  előadás  meghatározza  a  nyelvi  tudatosság  fogalmát,  tisztázza  viszonyát  a  
kognícióhoz  és  a  metakognícióhoz.  Áttekinti  a  külföldi  szakirodalmat,  ismerteti  a  nyelvi  
tudatosság  körüli  vitákat.  Bemutatja  a  nyelvi  tudatosság  kibontakozásának  fokozatait:  a  
gyermek  először a szótagot fedezi fel, s legkésőbb a szóban  lévő hangokat  (a fonématudat 
kialakulásának  is megvannak  a fokozatai). Részletesen  a szavakkal  foglalkozik:  a gyerek 
metaforálásával  és  morfématudatának  kialakulásával,  új  anyagon  mutatja  be  és  
osztályozza  ezeket  az  érdekes jelenségeket.  A  fejlődés  lényege  a hangalak  és  a jelentés 
elkülönítése,  a  „váltás"  a  hangalakra.  Ezért  előfeltétel  az  olvasás-íráshoz  a  kibontakozó  
nyelvi  tudatosság.  Az  az  olvasástanítási  módszer  jó,  amely  épít  a  gyerek  nyelvi  
tudatosságára,  s biztosítja további fejlődését, tökéletesedését. 

AJTAY-HORVÁTH  MAGDA  
„A tökéletlen  csoda" 

(Márai Sándor  Vendégjáték Bolzanóban  című regényének és angol  nyelvű  
műfordításának  összevetése)  

Kulcsszavak:  filológiai  fordításkritika,  funkcionális  variáns,  intertextualitás,  stiléma,  
stilisztikai  ekvivalencia  

Előadásom  a  filológiai  fordításkritika  módszerével  veti  össze  Márai  Sándor  
Vendégjáték  Bolzanóban  című regényét  Szirtes  György  Casanova  in Bolzano  című  angol  
nyelvű  változatával.  Az  eredeti  mű  és  funkcionális  variánsa,  a  műfordítás  az  



intertextualitás  sajátos  viszonyát  valósítja  meg.  A  vizsgált  forrásszöveget  és  idegen  
nyelvű  változatát  hermeneutikai  alapon  egységes  kontinuumként  értelmezem,  melynek  
egyik végpontját az eredeti  mű, másik végpontját a műfordítás jelenti. 

Fordításstilisztikai  vizsgálatomban  néhány  Márai  írásművészetére  jellemző  
stilémát,  idiolektikus  szóhasználatot,  a  vizuálisan  megragadott  élményt,  az  indázó  
mondatfolyam  és  a  halmozás  alakzatait,  valamint  egy  metanyelvi  értelmező  részlet  
célnyelvi  megvalósulását  mutatom  be. Az intertextuális  összevetést  a Szirtes  Vendégjáték  
Bolzanóban  és  Carol  Brown  Janeway  A  gyertyák  csonkig  égnek  angol  fordításában  is  
fellelhető,  jellegzetesen  márais  szófordulatok  célnyelvi  átültetésének  összehasonlító  
utalásaival  is bővítem. 

Mivel  a  vizsgált  műfordításban  megvalósul  a  stilisztikai  ekvivalencia,  e  
megvalósulás  megragadásának  leírására  szorítkozhatom  csupán,  anélkül,  hogy  a  
forrásnyelvi és célnyelvi szövegeket egymással hierarchikus értékviszonyba  helyezném.  

ALEKSZA  MELITTA  
A horvát melléknévi  rendszer nyelvtani leírása és automatikus számítógépes  kezelése  
Kulcsszavak:  horvát morfológia,  ragozási  típusok,  melléknevek,  automatikus  morfológiai  

elemzés, HUMOR  rendszer  

A  HUMOR-t,  azaz  a  High-Speed  Unification  Morphology  unifikációs  alapú  
morfológiai  elemző programot  több nyelv  morfológiai elemzésére  fejlesztettek ki.  A  már  
működő  lengyel  változaton  kívül  a  horvát  is  kidolgozásra  kerül.  Az  agglutináló  nyelvek  
morfológiai leírásával  szemben a flektáló szláv nyelvek  leírásánál szükség volt más típusú 
problémákra  adekvát  megoldásokat  találni.  Ezek  között  szerepel  a  melléknévi  rendszer  
leírása  is. A horvát  melléknévi  rendszer morfológiai kidolgozása,  illetve  szisztematizálása  
különös  kihívást jelentett,  mivel jelentősen  eltér  a hagyományos  leírásoktól,  ugyanis  egy  
egyszerűsített  változatot  alkot,  amelyben  csupán  tizenhat  különböző  alak  segítségével  az  
egész  alapfokú  ragozási  paradigma  leírhatóvá  válik.  Az  ilyen  morfológiai  leírás  nagy  
segítséget  nyújt  a  horvát  nyelvet  tanulók  számára,  mert  a  hagyományos  nyelvtani  
leírásokkal  szemben  a  három  különböző  melléknévi  típust  és  a  hat  különböző  ragozási  
alakot,  valamint  a  melléknevek  két  szótári  alakját  mind  egységesíti.  A  tizenhat  alak  
segítségével  könnyebben  átlátható  ragozási  paradigmatípusok  jöttek  létre,  amelyek  
könnyebben  kezelhetők,  és  logikai  felépítésük  szempontjából  gyorsabban  
szintetizálhatóvá,  illetve  analizálhatóvá  válnak.  A jelen  tanulmány  a melléknévi  rendszer  
kidolgozásán kívül foglalkozik a HUMOR által kezelt morfológiai elemzésekkel,  a horvát 
nyelv  automatikus  morfológiai  analízisével  kapcsolatos  problémákkal,  majd  megkísérel  
megfelelő megoldásokat  felvázolni.  

A  választott  munkamódszer  érdekessége  az,  hogy  a  leírtak  helyessége  nem  
szubjektív  szerzői  nyelvérzéken,  hanem  objektívnek  mondható,  nagy  mennyiségű  
szöveget felölelő automatikus elemzésen  alapul.  



A  tanulmány  párhuzamba  helyezhető  a  konferencián  ugyancsak  bemutatásra  
tervezett  lengyel  melléknévi  rendszerről  szóló  dolgozattal,  s ez lehetővé teszi  a két  rokon  
nyelv rendszerének összehasonlító  vizsgálatát.  

ALMÁSI ATTILA, CSIRIK JÁNOS, HATVANI CSABA, KOCSOR ANDRÁS,  
SZARVAS GYÖRGY,  SZAUTER DÓRA 

A magyar EuroWordNet  projekt  
Kulcsszavak:  ontológia,  synset,  automatikus  előfeldolgozás,  szemantikai  relációk,  

fordítássegítés 

A  EuroWordNet  magyar  nyelvre  történő  adaptálásával  a  közelmúlt  egyik  
számítógépes  nyelvészeti  adósságát  törleszthetjük. A magyar  EuroWordNet  elkészültével  
integrálódunk  egy  olyan  interlingvális  rendszerbe,  melyhez  az  Európai  Unió  hivatalos  
nyelvei közül már  13 csatlakozott. 

A  wordnet  elnevezés  az  első  ilyen jellegű  vállalkozás,  az  angol  nyelvre  készült  
Princeton  WordNet  (PWN)  nevéből  köznevesült,  ma  már  a  PWN  típusú  nyelvi  
adatbázisok,  mentális  lexikonok  (ontológiák)  gyűjtőneve.  Az  EuroWordNet  (EWN)  
projekt  ezt  a  struktúrát  fejlesztette  tovább  a  nyelvek  közötti  átjárhatóság  lehetővé  
tételével.  A  BalkaNet  (BN)  pedig  öt  délkelet-európai  nyelvvel  gazdagította  a palettát.  A  
wordnet  nem  egyszerű  szólista,  hiszen  a  szavak  synseteket  (szinonimahalmazokat)  
alkotnak,  s  e  synsetek  fölött/között  relációk  vannak  definiálva.  Jellemző  relációk:  
hierarchiarelációk  (pl.  specifikus-generikus,  faj/nem), antomímia,  előfeltétel  (elsősorban  
igéknél). 

A  magyar  EuroWordNet  a BN  magontológiájából  (BalkaNet  Concepts  Set,  BCS)  
indul  ki,  mely  8.516  synsetet  tartalmaz  (főnévi:  5.896,  igei:  2.318,  melléknévi:  302).  A  
munka  első  fő  fázisa  az  automatikus  előfeldolgozás  (fordítás).  A  második  
munkaszakaszban  a  szakértők  ellenőrzik,  és  szükség  esetén javítják  a  gépileg  előállított  
synseteket  és  relációkat.  A  harmadik  munkaszakaszban  történik  a  konzisztencia-
ellenőrzés, és az így felderített hibák javítása. 

Az  építkezés  természetesen  nem  áll  meg a magontológiánál.  A projekt  célkitűzése  
a  magyar  EuroWordNet  mintegy  30.000  synsetesre  való  bővítése.  Célunk  ezen  felül  egy  
szakontológia  elkészítése,  mely gazdasági,  üzleti jellegű  szakkifejezések hálója  lesz. Ez  a  
speciális  wordnet  természetesen  „be  lesz  kötve"  az  általános  célú  ontológiába.  Az  
elkészült  magyar  EuroWordNet  várhatóan  nagyban javítja majd  a  gépi  fordítórendszerek  
hatékonyságát,  segítséget  nyújthat  az  egynyelvű  automatikus  nyelvészeti  elemzésekben,  
támogathatja  az  információkinyerő  és  -kivonatoló  algoritmusokat.  A  projekt  három  
résztvevője:  MorphoLogic  Kft.,  MTA  Nyelvtudományi  Intézet,  SZTE  Informatikai  
Tanszékcsoport. 



ANDRÁSSY  GÉZA  
A hatnyelvű növénytermesztési  szótárról  

Kulcsszavak:  egynyelvű  szótár,  hatnyelvű  szótár,  megújult  szóanyag,  glosszárium  

Az  előadás  célja  a  2006  első  negyedévében  megjelenő  Hatnyelvű  
növénytermesztési  szótár  bemutatása.  A  szótárt  a  Mezőgazda  Kiadó  felkérésére  a  DE  
АТС  Agrárszaknyelv-oktatási  központjának jelenlegi  és volt tanáraiból  álló ötfős csapat  
készítette.  Kezdetben  a  munka  alapját  az  1992-93-ban  megjelentetett,  dr.  Petrikás  
Árpádné  által  szerkesztett,  öt  külön  kötetben  megjelent  Növénytermesztési  szótár  
képezte.  A  projekt  ezeket  szerette  volna  felfrissítve,  a  kor  igényeit  figyelembe  véve,  
megújítva  egy  kötetben  kiadni.  Ekkor  a Mezőgazda  Kiadó  abban  gondolkodott  -  és  ez  
volt  a kiindulási  helyzet  is - ,  hogy  a régi  öt  idegen  nyelv  (angol,  francia, német,  orosz,  
spanyol) -  magyar  szótárakat  egyszerűen visszaforgatják magyar nyelv -  idegen  nyelvre  
úgy,  hogy  a kapott  magyar  szótömeghez  egyszerűen  hozzárendelik  az  öt  szótár  idegen  
nyelvű  szóanyagát.  Ez  azonban  nem  bizonyult  egyszerű  munkának  a  következő  okok  
miatt: 

1.  Az  öt  szótár  szóanyaga  jelentősen,  egyenként  (akár  öt-hatezer  szóval  is)  eltért  
egymástól. 

2. A  növénytermesztésen  belül  az egyes  szakterületek  a különböző  szótárakban  más-
más súlyozást  kaptak.  

3.  A  magyar  szóanyag  visszagyűjtésekor  olyan  elemeket  is  szavaknak  vettek,  
amelyek egyébként  csak értelmezésként,  megjegyzésként  szolgáltak.  
Az  előadás  ennek  a  helyzetnek  továbbfejlődésével,  a  problémák  megoldásával,  

valamint  azzal  foglalkozik,  hogyan  készült  el  az  új  szótár,  mely  csak  nevében  hasonlít  
elődjére.  Megújult  a  szóanyag,  ami  az  eredeti  művek  20-30  ezres  szóanyagából,  
terjedelmi  okok  miatt  is,  9232  szócikket  tartalmaz,  melyben  első  helyen  a  magyar  szó  
van,  majd ábécé  sorrendben  ezt  követi  a többi  nyelv.  A könnyebb  használatot,  valamint  
a  nyelvek  közötti  szabad  átjárást  a  szótár  végén  található  ötnyelvű  glosszárium  segíti,  
ami  azt  jelenti,  hogy  a  szóanyag,  a  hat  nyelv  (magyar,  angol,  francia,  német,  orosz,  
spanyol) bármelyikéből  bármely  másik  öt nyelvre  kereshető.  

ANDRIC EDIT 
Az újvidéki  magyar diákok  nyelvhasználata  

Kulcsszavak:  nyelvi  együttélés,  interferencia,  nyelvi jellemzők,  nyelvhelyesség,  diáknyelv  

A  közelmúltban  kutatást  végeztem  a  vajdasági  magyar  diákok  körében,  
megvizsgáltam,  mi  jellemzi  nyelvhasználatukat,  foglalkoztam  az  egyes  területek  
sajátosságaival,  kétnyelvűségük  szintjével  és jellegével,  a  szerb  nyelv  hatásával  stb.  A  
vizsgálatot  általános  és  középiskolai  tanulók  fogalmazásaira  alapoztam.  Előadásomban  
beszámolok  az  újvidéki  diákok  dolgozataiból  kiszűrt  tanulságokról,  de  kitérek  a  beszélt  
nyelv jellemzőire  is, mindezt  összehasonlítva  a mintegy  másfél évtizeddel  ezelőtt  végzett  
újvidéki kutatás  eredményeivel.  



ARADI ANDRÁS 
Emotiv jelentésű  magyar igékkel alkotott határozói  igeneves szerkezetek  és angol 

megfelelőik kontrasztív  vizsgálata  
Kulcsszavak:  emotiv  igék, határozói  igenevek, szenvedő  szerkezet  

Az  előadás  elemzéseinek  középpontjában  álló  emotiv  jelentésű  magyar  
igecsoport  fő jellemzője,  hogy  adott  mondatjelentés kifejezésére az igecsoportban  a jelen 
idejű ragozott  igealak  szerepét  az  állítmányi  határozói  igeneves  szerkezet  {létige  +  -va, -
ve) veszi át: 

(1) a.  Fel vagyok háborodva, hogy máig sem válaszoltak a beadványotokra, 
b.  *Felháborodom, hogy máig sem válaszoltak a beadványotokra. 

(2) a.  El vagyok keseredve, hogy rossz hírek érkeztek a barátainktól, 
b.  *Elkeseredem, hogy rossz hírek érkeztek a barátainktól. 

Az  igecsoporthoz  tartozó  igék  esetében  tehát  a  létigés határozói  igenév  használata  
alapvetően  nem  választási  lehetőségként,  hanem  használati  szükségszerűségként  merül  
fel, ha az igei szerkezet  a beszédjelen idejében is fennálló vagy éppen akkor  bekövetkező  
érzelmi állapotot, állapotváltozást fejez ki. 

Előadásomban  az  igecsoportra  vonatkozó  korábbi  elemzéseimet  (Nyelvtudományi  
Közlemények  2004.  101.  kötet)  a  megfelelő  angol  igék  passzív  szerkezeteinek  
vizsgálatával  kontrasztív  irányba  szeretném  kiterjeszteni.  A  megfelelő  angol  igei  
jelentések  rendszerint  valamilyen  összetett  formával  fejezhetők  ki  (pl.  meglepődik:  be  
surprised  /  astonished),  és J.  Svartvik rendszerezésében  többnyire  a quasi-agentive  típusú  
passzív szerkezetek emotiv csoportjához tartoznak. 

Az  angollal  való  összevetés,  az  angolra  vonatkozó  leírások  (pl.  a  szerkezetekben  
kifejeződő  melléknévi  jelentés  hangsúlyozásával)  megerősítik,  hogy  a  magyarban  is  
célszerű  önálló jelentéstani  csoportként  számon  tartani  ezeket  az  igéket,  melyekhez  más  
igéktől  lényegesen  eltérő  szerkesztési  szabályszerűségek  is  tartoznak.  A  témakört  érintő  
kontrasztív  vizsgálatok  ösztönzést  adhatnak  a létigével  alkotott  határozói  igeneveink  még  
vitatott kérdéseinek és e szerkezetek elkülöníthető típusainak tisztázásához.  

BAKTI MÁRIA 
Interferenciális nyelvbotlások a  szinkrontolmácsolásban  

Kulcsszavak:  szinkrontolmácsolás,  beszédprodukció,  nyelvbotlás ok/elszólások,  
interferencia 

Számos  szerző  és  kutatás  hasonlította  már  össze  a tolmácshallgatók  és  a  gyakorló  
tolmácsok  teljesítményét  befolyásoló  tényezőket,  a  két  csoport  teljesítménye  közötti  
különbségeket.  Ivanova (1999) kutatásai szerint  a gyakorló tolmácsok  makro-szinten,  míg  
a  tolmácshallgatók  mikro-szinten  közelítik  meg  a  tolmácsolási  feladatot.  Moser-Mercer  
(2000/2001) többéves  kutatásnak  eredményei  szerint  a hallgatók  és  a gyakorló  tolmácsok  
egyformán jól  teljesítettek  a  legtöbb  részkészség  szintjén  (egyidejű  beszédpercepció  és  
beszédprodukció,  rövid  távú  munkamemória  használata),  azonban  a  gyakorló  



tolmácsoknál kisebb volt az interferencia hatása,  és sokkal folyékonyabb,  gördülékenyebb 
volt  a teljesítményük.  Ericsson  és Kintsch  (1995) a tolmácshallgatók  és a profi tolmácsok 
memória-folyamatait vizsgálták.  Gile (1995) a rendelkezésre álló mentális energiával  való 
gazdálkodásról  állított  fel  modellt,  míg  Kurz  (1994)  a  tolmácsok  agyfélteke-aktivitását  
vizsgálta. 

Dolgozatom  egy  olyan  folyamatban  lévő  felmérés  eredményeit  mutatja  be,  
amelyben  a  beszédprodukció  egy  speciális  esetében,  angolról  magyarra  történő  
szinkrontolmácsolásnál  vizsgáltuk  tolmácshallgatók  és  gyakorlott  konferenciatolmácsok  
teljesítményét,  különös  tekintettel  a nyelvbotlások  előfordulására.  Célom,  hogy  az  eddig  
megjelent  intralingvális  nyelvbotlás-vizsgálatok  eredményeit  (Gósy  1999)  
összehasonlítsam  a  szinkrontolmácsoláskor  előforduló  nyelvbotlások  típusaival,  
felmérjem előfordulásuk  gyakoriságát  tolmácshallgatók  és  gyakorló  tolmácsok  munkája  
során,  és  feltérképezzem  a  forrásnyelv  és  a  célnyelv  közötti  interferencia  hatását  a  
nyelvbotlásokra. 

BAKONYI  ISTVÁN  
Orosz kollektivizmus -  üzleti  nyelv 

Kulcsszavak:  kollektivizmus,  kulturális  norma,  egoizmus,  hatalmi távolság,  szakmai  
kommunikáció 

Köztudott,  hogy  az orosz  mentalitásra  évtizedeken  keresztül jellemző  volt  az  erős  
kollektivizmus,  a  közösség  tagjaiért  való  odaadás  és  felelősség  vállalása.  Az  orosz  
kollektivizmus  a régmúlt  időkben kulturális norma volt.  Ezt tükrözi  az ismert  közmondás  
is: „A nép nélkül az ember olyan, mint a gyümölcs nélküli fa." 

Jelenleg  az önzés  és  az  egoizmus  erősödése  figyelhető meg. Az  üzleti  tárgyalások  
során  a  beosztottak  ritkán  vállalják  a  döntés  kockázatát.  A  felelősség  legtöbbször  a  
felsőbb vezetőé.  A hatalmi  távolság  a mai  Oroszországban  is erős,  paternalista  a vezetés,  
uralkodik a bürokrácia, korrupció, növekszik a közügyek iránti  érdektelenség.  

E  dimenziók  kifejeződnek  a  mindennapi  nyelvhasználatban,  valamint  az  üzleti,  
szakmai  kommunikációban.  

BALASKÓ MÁRIA 
A fordításnyelvről,  avagy a flamand szőnyeg láthatatlan  szálairól  

Kulcsszavak: fordításnyelv,  korpusz, fordítási  univerzálék,  szimplifikáció,  normalizáció  

A fordítási tevékenységben  a fordítónak az a feladata, hogy  másik  nyelven  öntsön  
új  nyelvi  köntösbe  mások  által  korábban  megfogalmazott  gondolatokat.  A  fordítóra  
kényszerített  gondolati  és  nyelvi  korlátok  sajátságos  nyelvhasználatot  eredményeznek,  
mely  olyan  jellemző  jegyekben  érhető  tetten,  mint  például  a  nyelvi  elemek  eltérő  
gyakorisága,  azok  eltérő  disztribúciója,  lexikai  elemek  szokatlan  együttes  előfordulása  
vagy azok szokatlan mintákba történő tömörülése stb. Ha láthatóan  és látványosan nem is,  



de burkoltan  ezek  a jellegzetességek  megkülönböztetik  a fordítás eredményeként  létrejött  
szöveget  az  eredetileg  azonos  nyelven  született  szövegtől.  Az  ily  módon  keletkezett  
szöveget  fordításnyelvnek  nevezzük.  Az  előadásban  arra  teszünk  kísérletet,  hogy  
körülhatároljuk  a fordításnyelv tartományát,  majd egy  fordítási korpuszból  hozott  példán  
keresztül bemutatunk egy konkrét fordításnyelvi jelenséget. 

BALÁZSI JÓZSEF ATTILA 
„Aki meghajol, azt sohasem ütik arcul" 

Kulcsszavak:  gesztusnyelv,  meghajlásí  szokások,  kommunikációelmélet,  nyelvoktatás  

Napjainkban  az évezredes  szokások  világszerte  gyökeres  változásokon  mennek  át,  
ami tükröződik  a gesztusnyelvben  is. A japán, koreai és magyar meghajlási szokások (és a 
hozzájuk  kapcsolódó  gesztusok)  vizsgálatának  eredményeit  egyaránt  felhasználhatja  a  
kommunikációelmélet  és a nyelvoktatás. 

A  meghajlás  pragmatikai  szempontból  lehet  rituális  (magas  rangú  személyek  
fogadásán),  vallásos  (szent  helyeken,  istentiszteleten)  vagy  egyszerű  (a  mindennapi  
kommunikáció  szerves  része).  A  Távol-Keleten  nem  a  meghajlás  gyakorisága,  hanem  a  
mélysége  a mérvadó. Koreában  és Japánban mindig az ifjabb vagy alacsonyabb  beosztású  
személy  üdvözli  először  az  idősebbet.  Európában  a  meghajlás  kapcsolódhat  kézfogással  
és  kézcsókkal  is,  Koreában  és  Japánban  viszont  nem.  Ott  a  nyilvánosság  előtti  érzelmi  
megnyilvánulás  -  a  csók  vagy  az  ölelés  bármely  formája  -  tabu.  Uralkodóknak  és  a  
pápának  kézcsók  jár(t)  ki,  s  a  követek  többnyire  a  szultánnak  csak  a  ruhaszegélyét  
csókolták  meg. Bizánci  eredetű  szokás  szerint  a császárok  és  fejedelmek a pápának  lábat  
csókoltak. 

Meghajolni  találkozáskor  és  búcsúzáskor  is  lehet.  Régen  a  koreaiak  csupán  
meghajlással  köszöntek  el  egymástól,  ma  integetnek  is,  de  nem  európai  módon:  nyitott  
ujjakkal  lengetik  kézfejüket  jobbról  balra  és  viszont.  A  meghajlás  elmulasztása  
büntetendő  cselekmény  is  lehetett.  A katonák  és  a portások  Koreában  is, Japánban  is  
szalutálnak.  A  hagyományos  etikett  szerint  az  alacsonyabb  rangú  személy  (beosztott,  
egyetemi  hallgató)  hátrálva  hagyja el  a magasabb  beosztású  (főnök, professzor) szobáját. 
Magyarországi  búcsújáró  helyeken  hátrálva  távoznak  a  hívők  a  tisztelt  képtől  vagy  
szobortól. 

A  példatárban  a  szerző  mintegy  70  irodalmi  idézettel  szemlélteti  mondandóját.  A  
hagyományos  irodalomjegyzéket  azoknak  a (távol-keleti  vagy  ilyen témájú)  filmeknek  a  
listája zárja, amelyekben megfigyelhető a meghajlás valamely válfaja. 



BECKL JÁNOS  MIKLÓS  
Egy német bordal ürügyén  avagy  

Amire az EU építhet 
Kulcsszavak:  Herczeg,  Bibesco,  Közép-Európa,  bordal,  kulturális  kapcsolatok  

A  kapcsolódási  pontoknak,  közös  vonásoknak  lajstromba  vétele  most  az  Európai  
Unióban  éppen  annyira  fontos  és  időszerű,  mint  az  előítéletek,  félreértések  és  
különbségek  feltérképezése.  Ezeket  a  hétköznapi  kultúrában  tetten  érni  nehéz.  A  jelen  
előadás  egy apró adalékkal szeretne szolgálni  ehhez.  

Horváth  Mária  (MNy  98:  461-3)  idéz  egy  adomát  Herczeg  Ferenc  
visszaemlékezéseiből.  Ebben  a  történetben  egy  német  dalról  van  szó.  Herczeg  viszont  
csak  az  első  szavakat  idézi,  amelyeket  Horváth  Mária  alaposan  elemez,  értelmez,  és  
számos  következtetést  von  le  belőlük,  a  dal  teljes  szövegét  viszont  nem  ismeri.  Ennek  a  
német  dalnak  a segítségével,  amelynek  egyik  változatát  sikerült  most  megtalálni,  számos  
közép-európai  kulturális kapcsolatot  lehet felmutatni. Érdekes  érintkezési pontokat  fed fel 
a  magyar,  román  és  német  nyelvek  és  kultúrák  kapcsolatáról,  sőt  latin  vonatkozással  is  
rendelkezik.  De  azt  is  tükrözi,  hogy  mennyire  hiányosak  voltak  a  nemzetek  ismeretei  
egymásról.  Ezzel reális képet nyújt térségünk népeinek viszonyáról.  

BENCZE  LÓRÁNT  
Genocídium -  asszimiláció -  integráció -  szegregáció -  koegzisztencia  -

interkulturalitás 
Egy nép vagy népcsoport lehetséges  sorsa  

Kulcsszavak:  Weltanschauung,  evolúció,  szociokulturális  és nyelvi  meghatározottság,  
kultúrák/nyelvek  összeütközése,  interkulturalitás  

Elsősorban  az  antropológiai  nyelvészeti  kutatások  eredményeképpen  tudatosult,  
hogy  világlátásunk  (Weltanschauung),  fogalomalkotásunk,  érvelésünk  stb.  
szociokulturális  és  nyelvi  meghatározottságú.  Például  olyan  a  tér,  amilyennek  látjuk  -
legalábbis  részben  olyan  - ,  és  nem  olyan,  amilyen  valójában.  Tapasztalatból  szerzett  
ismereteinket  ugyanis  begyűjtjük,  rendezzük,  tároljuk  és  átalakítjuk  szociokulturánk  és  
nyelvünk  szerint.  így járunk  el  még  a  szakkifejezések esetében  is.  A  címben  felsorolt  és  
nemzetközi  divatszavakká vált szakkifejezések jelentését  másként határozták meg magyar  
szótárak,  és  másként  a  Webster's  Dictionary.  Más  a jelentése  a  nemzet  (natio)  vagy  az  
autonómia  szakkifejezéseknek  a  Magyar  Köztársaságot  körülvevő  országokban,  mint  a  
magyarban.  A magyar  (kül)politikusok  pedig  nem  értik,  miért  csapják be  előttük  az ajtót 
időről  időre  nyugaton  és  keleten,  északon  és  délen.  Az  is  előfordul,  hogy  bizonyos  
fogalmak  hiányoznak  egy  nyelvből  vagy  kultúrából,  mások  viszont  makacsul  tartják  
magukat  ezer  éveken  át.  Ezek  -  és  a  tudattalan  kicsi  eltérések  -  emberek  százainak,  sőt  
millióinak  kiirtásához  vezetnek,  amikor  kultúrák,  nyelvek  találkoznak.  Sok  helyütt  a  
kétnyelvűség  még mindig  a butaság  és  a tudatlanság  szinonimája, miközben  az EU-ban  a  



többnyelvűség  előnyeit  hirdetik. Az  ellentmondások  az élőlények  evolúciójának  korábbi,  
a mai embernél már értelmetlenné vált mozzanataira vezethetők  vissza.  

Az  előadás  célja  a  felsorolt  tények  megértése  és  a  népek,  népcsoportok  közötti  
megértés elősegítése, egyfajta kulturális polifónia lehetőségének felvázolása.  

BENCZIK  VILMOS  
A jelölt és a jelölő  szerepváltozásai  

Kulcsszavak: szemiotika, jelölt, jelölő,  írás,  transzparencia 

Saussure  korszakalkotó  munkája  óta  a jelölt  és  a jelölő  fogalma  a  nyelvészeti  
vizsgálódásoknak  is  állandó  szereplője.  Legtöbbször  ma  is  szorosan  egymásra  utalt,  
egyenrangú,  egymás  nélkül  elgondolhatatlan  fogalmakként  kezeljük  őket:  mint  a  levél  
színét  és  visszáját.  A  saussure-i  modellben  a  jelölők  (szavak)  a  jelölteket  (dolgokat)  
jelölik. 

Ám a saussure-i  modelltől  eltérő modellek  is elgondolhatok,  hisz a jelölő  részleges  
leválása  a jelöltről  csak  az  írás  megjelenésével  következik  be:  ekkor  bomlik  meg  a  szó  
kizárólagos  kapcsolata  az  időbe  ágyazott,  illékony,  állandóságot  nélkülöző  hanggal.  Az  
írásbeliség  előtti  nyelvben  a  szavak  nem jelölők:  a szavak  maguk  a  dolgok,  mivel  a  vélt  
jelölők  transzparenciája  maradéktalan.  Tényleges  jelölőkké  a  szavak  csak  azt  követően  
válnak,  hogy  leírják  őket:  csupán  térbe  ágyazott  állandóságukkal  tudatosul  bennünk  a  
jelöltektől  (dolgoktól)  való  elkülöníthetőségük.  Az  írás  előtti  nyelvben  (az  önálló  létre  
még nem ébredt) jelölőt  a jelölt mintegy magába olvasztja, s önmagát tolja előtérbe. 

Ezzel  éppen  ellentétes  modellt  eredményez  az  utóbbi  bő  fél  évszázad  nyelv-  és  
irodalomélménye.  Itt  is  a jelölt-jelölő  harmónia  felbomlásával  van dolgunk,  csakhogy  ez  
éppenséggel  a jelölő  előtérbe kerülését  eredményezi,  a jelölt  rovására.  A  paradigmaváltás  
hátterében  továbbra  is  az  írást  sejthetjük:  az  írás  mintegy  'jelölőpárti',  mivel  a  papírra  
ténylegesen  a jelölőt  rögzítjük,  a jelöltet  nem —  a jelölő  léte  mindig  bizonyos,  a jelölté 
kevésbé.  Az  írás  és  az  írott  szövegek  megnőtt  szerepe  az  ember  nyelv-  és  
szövegpercepcióját  a jelölő  irányába  tolja  el:  úgy  érezzük,  hogy  egy  szöveg  jelölőinek  
(szavainak)  immár  több  közük  van  más  szövegek  jelölőihez  (szavaihoz),  mint  önnön  
biztosan meg nem ragadható, transzcendentális jelöltjeihez. 

BENE EDINA 
A mentális lexikon vizsgálata  Williams-szindrómásoknál  

Kulcsszavak:  Williams-szindróma,  mentális  lexikon, nyelvi modularitás,  kettős  
disszociációs  elmélet,  finomszemantikai  különbségek  

Az  utóbbi  tíz  évben  a  nyelvészet  és  a  kognitív  pszichológia  terén  végzett  
kutatások  középpontjában  egy  ritka,  genetikai  eredetű  fejlődési  rendellenesség  áll,  a  
Williams-szindróma  (WSZ).  Bár  sokak  számára  ismeretlen  lehet  e  fogyatékosság,  hiszen  



előfordulása  rendkívül  ritka,  mégis  jogosan  merül  fel  a  kérdés:  miért  keltett  ekkora  
érdeklődést  a kognitív  tudományban?  

Mostani  előadásom  célja -  a rövid  általános  és nyelvelméleti  bevezető  mellett  -
az, hogy két pszicholingvisztikai  kísérlet  eredményeit  ismertessem:  egy  szómeghatározási  
és  egy finomszemantikai különbségvizsgálatot.  Mindkét  vizsgálati  anyag  célja a mentális  
lexikon  tanulmányozása  volt,  melynek  hátterében  olyan  ellentétes  pszicholingvisztikai  
nézetek  húzódnak  meg,  melyek  nemcsak  a  Williams-szindróma  kutatásának  mai  
álláspontját,  hanem  a kognitív  nyelvészet  eddig  megoldatlan  kérdéskörének  változását  is  
meghatározzák.  A kísérleti  eredmények  kiegészítésül  szolgálnak  ezekhez  a  nyelvelméleti  
vitákhoz. 

BENŐ ATTILA 
Kontaktológia  és kognitív  szemantika  

Kulcsszavak:  kontaktológia,  kognitív szemantika,  lexikai folyamatok,  jelentésváltozások,  
román  eredetű  

A  kontaktológia  a  nyelvi  érintkezéseket  vizsgáló  diszciplína.  A  kognitív  
szemantika a nyelvi jelentésről új paradigmát kidolgozó interdiszciplináris  irányzat.  

Előadásomban  arra  teszek  kísérletet,  hogy  a  nyelvi  érintkezések  lexikai  
folyamataiban  zajló jelentésváltozásokat  a  kognitív  szemantikában  meghonosodni  látszó  
terminusok  és  szempontok  szerint  értelmezem.  Ez  a  megközelítés  a  szemantikai  
jelenségeknek  következő területeire kerül  alkalmazásra:  a fogalmi szintek és az alapszintű 
kategória  használhatósága,  a  prototipikus  fogalmi  szerveződés  érvényesülése  és  a  kötött  
morfémák  -  és  ezen  belül  az  igekötők  -  metaforikus  rendszerének  érvényesülése.  A  
vizsgált terület a magyar nyelvi változatokban használt román eredetű  kölcsönszókészlet.  

A  következtetések  arra  utalnak,  hogy  e két  diszciplína  találkozása  igen  tanulságos  
lehet mind a kontaktológia,  mind a kognitív szemantika művelői  számára.  

BERÉNDI  MÁRTA  
A metaforikus motiváció kiaknázása a szókincstanításban 

Kísérleti eredmények  bemutatása  
Kulcsszavak:  metafora,  kognitív nyelvészet,  szókincs-elsajátítás,  idióma,  tanulási  

stratégia 

Jelen  előadás  egy  idiómatanítási  kísérlet  bemutatásán  keresztül  szemlélteti  azon  
lehetőségeket,  előnyöket  és korlátokat,  melyeket  a fogalmi metaforák kiaknázása nyújthat 
a szókincs tanítása  során.  

A  fogalmi metaforák áthatják mindennapi  beszédünket,  sőt gondolkodásunkat.  így  
a  nyelvi  metaforák  nem  elszigetelten,  hanem  fogalmi  tartományokba  rendeződve  
szisztematikus  megfelelések  alapján  jönnek  létre.  Lehetővé  teszik,  hogy  elvont  
fogalmakról beszéljünk, strukturáljuk azokat,  ismereteket vigyünk át a forrástartományból 



a céltartományba.  Mindezek  a funkciók jelen  vannak  már  a kezdetektől  egy  idegen  nyelv  
elsajátítása  során  is.  A  fogalmi  metaforák,  melyek  gyakran  mindkét  nyelvben  
megtalálhatók  (pl.:  A  DÜH=TŰZ)  segítséget  nyújthatnak  az  idegen  nyelvet  tanulónak  az  
új  lexikai  elemek  megértésében  és  elsajátításában,  összefüggő  rendszereik  megismerése  
pedig fontos a célnyelv  kulturális hátterének ismerete szempontjából. 

Angol  nyelvű  idiómákat  tanítottunk  B2  szintű  kísérleti  csoportokban.  
Eredményeink  szerint  abban a csoportban, ahol metaforikus motivációval  szemléltettük  az  
idiómák jelentését,  több  kifejezést értettek  és  tanultak  meg  a  diákok, jobban  emlékeztek  
azokra hosszú távon,  és pontosabban,  a szövegkörnyezetbe jobban  illeszkedve  használták  
őket,  mint  a  hagyományos  módszerrel,  illetve  illusztrációkkal  szemléltetve  tanított  
csoportban. 

A  szakirodalom  és  saját  empirikus  vizsgálataim  azt  bizonyítják,  hogy  az  
idiomatikus  kifejezések  megértése  és  elsajátítása  hatékonyabbá  tehető,  ha  a  tanórai  
prezentáció  során  kiaknázzuk  a fogalmi metaforákban rejlő  lehetőségeket.  Mivel  pedig  a  
tudatosság  növelése  révén  a  mögöttes  metaforák  felismerésének  és  kihasználásának  
képessége  fejleszthető  a  nyelvtanulókban,  az  eljárások  (pl.  a  szó  szerinti  jelentés  és  az  
átvitt jelentés  kapcsolatának  feltárása stb.)  tanulási  stratégiává  fejleszthetők, s  így  helyet  
kaphatnak  a tanulók szókincs-elsajátítási stratégiái  között.  

BÉRCES EDIT 
Online harcművészeti  sportszótárak  

Kulcsszavak:  online  szótárak,  sportszótárak,  harcművészet, japán,  keleti  kultúra  

A  keleti  sportok,  ezen  belül  a  harcművészetek  szakszókincse  nagyobbrészt  
utasításokból  és különféle eszközök  megnevezéséből  áll,  amelyek  nemzetközi  szavaknak  
tekinthetők.  Az  interneten  számos  harcművészeti  online  szótár  található,  ez  pedig  jó  
lehetőséget  nyújt  arra,  hogy  e  tárgykörök  terminológiáját  és  magukat  a  szótárakat  is  
megvizsgáljuk. 

A  vizsgált  szótárak  szerzői  általában  sportolók  és/vagy  edzők,  azaz  a  szakma  
képviselői.  Általában  a  harcművészeti  sportszaknyelv  leggyakrabban  használt  és  
kívülállók  által  legkevésbé  értett  terminusait  igyekeznek  a  beavatatlanok  számára  
érthetővé  tenni.  A  szótárak  többsége  -  bár  a japán  szavak  átírásában  a  közvetítő  angol  
nyelv  hatására  az  angolos  transzkripciót  alkalmazza  -  elsősorban  a  magyar  
anyanyelvűeknek  szól.  

Hat  harcművészeti  online  szótár  vizsgálata  során  számos  lexikográfiái  kérdés  
vetődött  föl: Nevezhetjük-e a vizsgált  adatbázisokat  gyűjtőnéven szótáraknak?  Kétnyelvű  
vagy  egynyelvű  szótárnak  minősülnek-e  a  latin  betűs  japán  és  kínai  terminusokat  
tartalmazó  gyűjtemények? Van-e  szükség  grammatikai  információra  a  sportszótárakban?  
Milyen  a  jó  harcművészeti  szótár,  és  van-e  ilyen  a  magyart  is  tartalmazók  között?  
Szolgálják-e az online harcművészeti  szótárak  a távol-keleti  kultúrák  bemutatását?  

Előadásomban  e szótárak jellegzetességeit,  struktúráját és a terminusok  értelmezési  
módjait elemzem. 



В. FEJES  KATALIN  
A háromtagúság  néhány tanulsága az alárendelés  vizsgálatában  

Kulcsszavak:  strukturális  mondattan, felsőoktatás,  háromtagúság,  koreferencia,  
alárendelés 

A  strukturális  mondattan  a  tagmondatok  alárendelő  viszonyításában  két  
alkotórésznek,  a  beágyazó  és  a  beágyazott  tagnak  a  viszonyát  vizsgálja.  Ez  az  óvatos  
alapállás  a  kutatásban  magától  értetődik,  a  felsőoktatásban  azonban  -  amelynek  a  
tantervében  szerepel  a  'többszörösen  összetett'  mondat  is  -  elháríthatatlan  a  harmadik  
tagmondat  figyelembevétele.  Az  előadó  az  ezzel  kapcsolatos  elemzéseinek  néhány  
tanulságát:  a  háromtagúság  koreferencia-viszonyaival,  az  alárendelés  koordinatív  
beszerkesztettségével,  valamint  az azonos  szintű  mellékmondatok  közömbös  viszonyával  
kapcsolatos vizsgálatainak eredményét osztja meg az érdeklődő  kollégákkal.  

BIKICS  GABRIELLA  
Hogyan lesz egy nyelvkönyvből  tankönyv? A tankönyvvé  minősítés  kritériumai  

Kulcsszavak:  idegennyelv-oktatás,  nyelvtanárképzés, tankönyv, motiváció,  hatékonyság  

A  nyelvtanárok  egyik  legnagyobb  problémája,  hogyan  válasszák  ki  az  adott  
nyelvoktatási  céljaik  és  körülményeik  számára  legmegfelelőbb  tananyagot.  A  hazai  
könyvpiac  ugyanis  évről-évre  számos  új  nyelvkönyvvel  gazdagodik,  ezek  száma  szinte  
már  áttekinthetetlen.  Ezen  igyekszik  segíteni  a  tankönyvvé  nyilvánítás  folyamata.  A  
minőségbiztosítást  a Sulinova Tankönyv  és Taneszközirodája szervezi  tankönyvszakértők  
felkérésével. A  kiadók  valamennyi  tantárgyból  ide nyújtják be  könyveiket  bírálatra,  és  a  
minőségileg  megfelelőek  az  oktatási  miniszter  engedélyével  felkerülnek  a  
tankönyvlistára. 

A  tankönyvlistára  egyaránt  kerülnek  hazai  és  külföldi  kiadású  nyelvkönyvek.  A  
tanárok  egy  része  inkább  az  előbbieket,  mások  az  utóbbiakat  választják  szívesebben.  
Mindkét  tankönyvi  csoportnak  vannak  előnyei  és  esetenként  hátrányai.  Általánosan  
elterjedtek  a  nyelvkönyvcsaládok,  melyek  komplex  tananyagcsomagok  egymásra  épülő  
kezdő,  középhaladó  és  haladó  tankönyvekkel,  munkafüzetekkel,  kazettákkal  vagy  CD-
kkel,  tesztfüzetekkel,  szószedetekkel  és  tanári  kézikönyvekkel.  Didaktikailag  a  
kommunikatív-interkulturális  módszert  követik.  Mára  már  elmondható,  hogy  a  hazai  
fejlesztésű  idegen  nyelvi  tankönyvek  kiválóak,  tankönyvszerzőink  sikerrel  ötvözték  a  
legmodernebb nyugat-európai  didaktikai hagyományokat  a hazai  szükségletekkel.  

Előadásomban  bemutatom,  hogy  jelenleg  milyen  kritériumrendszernek  kell  
megfelelni  a  nyelvkönyveknek  a  tankönyvvé  minősítéshez.  Ismertetem  mindkét  bírálati  
rendszer:  a tudományos-szakmai  és a pedagógiai-didaktikai  értékelőlap szempontjait. 



BIRÓNÉ UDVARI  KATALIN  
A célnyelvi  kultúra, a (szocio)kulturális  ismeretek helye,  közvetítésének  lehetőségei,  

a (szocio)kulturális  kompetencia  értékelése az idegennyelv-tanításban  a Közös 
Európai Referenciakeret (KER) tükrében 

Kulcsszavak:  kulturális  identitás,  interkulturalitás, (szocio) kulturális  kompetencia  

Az  idegennyelv-tanítás  során  mindig  megtörténik  kulturális  ismeretek  közvetítése  
is,  mégpedig  rögtön  legalább  két  kultúrára  vonatkozóan.  Egy  idegen  nyelv  elsajátítása  
lehetővé teszi  a saját kultúra tudatosítását  is, hiszen  a célnyelvi  kultúra elemeinek  átadása  
a  saját  kultúrával  való  állandó  összevetésben  történik.  A  nyelvtanár  számára  mindig  is  
kérdés,  hogy milyen tartalommal, milyen mennyiségben  és mélységben tanítsa  a célnyelvi 
kultúrát,  hiszen  a  tantervi  leírásokban  legfeljebb a  tény kultúra  bizonyos  konkrét  elemei  
jelennek  meg,  a viselkedés-  és teljesítmény centrikus  kultúra  (Hammerly  kategorizációja)  
területeire  legfeljebb utalás történik.  Ugyanez  vonatkozik  a követelményrendszerekre  is.  
Éppen  ezért  hasznos  megvizsgálni,  hogy  az  Európa  Tanács  égisze  alatt  kidolgozott,  a  
nyelvtanulással,  nyelvtanítással  és  értékeléssel  kapcsolatos  Közös  Európai  
Referenciakeret  (KER)  milyen  jelentőséget  tulajdonít  a  kulturális  és  a  szociokulturális  
kompetencia  elsajátíttatásának,  és  mely  nyelvtudási  szinteken  tartja  e  kompetenciák  
meglétét  elengedhetetlennek.  A  KER  szerint  „a  nyelvoktatás  fő célja,  hogy  elősegítse  a  
tanulók  teljes  személyiségének  és  identitástudatának  megfelelő  fejlődését  a  nyelvi  és  
kulturális  másság  ismeretében",  lehetővé  tegye  a  fokozott  nemzetközi  mobilitást,  a  
szorosabb  együttműködést,  s  ezzel  együtt  előmozdítsa  a  tolerancia  kialakulását  és  
gyakorlását,  a  kulturális  másság  tiszteletét  (KER,  2002).  A  referenciakeretet  a  
dokumentum-  és tartalomelemzés  módszereivel  vizsgálva  a következő kérdések  merülnek  
fel: 

Mi áll a KER-ben 
1. a közvetítendő (szocio)kulturális  ismeretek tartalma, mennyisége tekintetében 
2. a tanári kompetenciára vonatkozóan a kultúra tanítása terén 
3. a közvetítés módja, ill. az ezt elősegítő eszköztár  (írott és hangzó autentikus 

szövegek, film, videofelvételek stb.) leírását tekintve 
4. a nyelvtanuló  által elsajátítandó kulturális ismeretek és kompetenciák 

mérése  vonatkozásában?  
A  kérdésekre  talált  válaszok  támpontul  szolgálhatnak  az  idegennyelv-tanításban  a  

kultúra közvetítése terén.  

B. NAGY ÁGNES -  FARKAS JUDIT 
A középiskolai  nyelvtankönyvekben  megjelenő  terminológiáról  

Kulcsszavak:  anyanyelvi  nevelés,  középiskolai  tananyag,  modern  nyelvészet,  terminológia  

Előadásunk témája jelentős  részét  (bizonyos  szempontból  az alapját)  képezi  annak  
а  РТЕ  ВТК  Nyelvtudományi  Tanszékén  néhány  éve  folyó  munkának,  amelynek  célja,  
hogy  a  közeljövőben  létrejöjjön  egy  modern  nyelvészeti  alapokon  nyugvó  középiskolai  



tananyag.  Egy  tananyag  készítésének  az  első  lépése,  hogy  kiválasszuk,  milyen  keretben  
fogunk  dolgozni.  Alapvető  feladatunk  tehát,  hogy  definiáljuk  az  általunk  használt  
alapfogalmakat,  szakszavakat.  Célunk,  hogy  a  készülő  tankönyv  terminológiája  
egyértelmű és helytálló  legyen.  

Előadásunkban  a  közoktatásban  használatos  nyelvtankönyvekben  szereplő  néhány  
terminust  vizsgáljuk  meg  {alany,  mondat)  a  klasszikus  nyelvtan  és  a  generatív  
grammatika  fogalmi-terminológiai  keretét  összevetve.  A  példaként  kiválasztott  
terminusok  definícióinak  „gyenge  pontjain"  keresztül  bemutatjuk,  hogy  miért  nem  
illeszthetők  be  változtatás  nélkül  abba  a  generatív  keretbe,  amelynek  alapján  a  tervezett  
középiskolai tananyagunkat  felépíteni szándékozunk. 

BODA I. KÁROLY -  PORKOLÁB JUDIT 
Hipertext alapú nyelvészeti-stilisztikai  szótár kialakításának és  alkalmazásának 

lehetőségei 
Kulcsszavak:  intertextualitás,  hipertextualitás,  versértelmezés,  nyelvészeti-stilisztikai  

szótár, számítógépes  korpusz  

A  szövegek  vizsgálatának  egyik  legfontosabb  vonatkozása  a  szövegek  inter-  és  
hipertextuális  kapcsolatainak  feltárása.  Egy  szöveg  értelmezéséhez  a  szükséges  
háttértudást  általánosságban  egy  megfelelő szövegekből  összeállított  és „előfeldolgozott" 
(azaz  célirányosan  kialakított  belső  szervezettséggel  bíró,  pl.  kereshető  vagy  hipertext-
utalásokat  tartalmazó,  „bejárható")  korpusszal  modellezhetjük,  amely  például  egy  
versszöveg  esetén  tartalmazza  a  vers  költőjének  további  költeményeit,  valamint  a  vers  
értelmezéséhez  szükséges  további  alapvető  szövegeket.  A  vers  értelmezése  során  a  
korpuszból  a vers kulcsszavainak  megfelelő szövegrészleteket  emelünk ki, és fokozatosan 
egy hipertextstruktúrát  építünk ki a szöveg köré. 

A  fentebb  vázolt  hipertext  alapú  szövegértelmezés  széles  körű  alkalmazásához  a  
folyamat  alapvető  lépéseit  minél  nagyobb  mértékben  formalizálni,  „automatizálni"  kell.  
Ennek  egyik  kézenfekvő  módja  egy  olyan  nyelvészeti-stilisztikai  szótár  létrehozása,  
amely  az értelmezendő  versek  lehetséges kulcsszavait,  ill.  kulcsszó-kategóriáit  szócikkek  
formájában  tartalmazza,  a  szavak  jellegzetes,  releváns  szövegkörnyezetével  együtt,  
amelyet  a  korpusz  szisztematikus  feldolgozásával  „emelhetünk  be"  a  szócikkekbe  -
szükség  esetén  hipertext-kapcsolatokkal  lehetővé  téve  a  szövegkörnyezet  további,  
interaktív  bővítését.  Elgondolásunk  az,  hogy  a  kialakítandó  szótár  egy  olyan  általános  
sémának  felel  meg,  amelyet  egy  konkrét  versszöveg  értelmezésekor  elegendő  a  vers  
kulcsszavaihoz  kapcsolni,  a  vershez  „hangolni",  hogy  megkapjuk  a  versértelmezéshez  
szükséges  háttér-információkat.  

Előadásunkban  először  röviden  áttekintjük  néhány  széles  körben  használt  
(egynyelvű)  szótár  -  például  a  Magyar  Nyelv  Értelmező  Szótára,  további  egynyelvű  
szótárak  és  lexikonok,  fordítástechnikai  példatárak,  tezauruszok,  idiómaszótárak,  
szinonimaszótárak,  kollokációszótárak,  stilisztikai  lexikonok,  idézetszótárak,  
konkordancia  szótárak,  költői  és  írói  szótárak,  szókincstárak, jelkép-  és  szimbólumtárak  



stb.  -  kialakításának  és  belső  struktúrájának  azokat  a vonatkozásait,  amelyek  a  hipertext  
alapú  szövegértelmezés  során  alkalmazhatóak.  Ezután javaslatot  teszünk  a  kialakítandó  
szótár  struktúrájának  egy  lehetséges  kialakítására,  és  konkrét  példákon  keresztül  
szemléltetjük  elgondolásainkat.  

BÓDI ZOLTÁN 
Metaforizálás az informatikai  szaknyelvben  

Kulcsszavak:  szaknyelv,  informatika,  terminológia,  honosítás,  metafora  

Az  informatikai  szaknyelv  egyre  szélesebb  rétege  válik  a  köznyelv  részévé,  így  
annak értelmezése,  honosítása közös feladata a számítástechnikának,  a forgalmazóknak, a 
felhasználóknak és igény esetén a nyelvtudománynak. 

Az  informatikai  szaknyelv  az  angol  nyelv  amerikai  változatának  szakkifejezés-
készletére,  nyelvi  hagyományaira,  stílusára  alapul.  A  megfigyelések  szerint  ez  a  
kifejezéskészlet csak részben  honosodik:  a technológia  gyors változásával,  fejlődésével a 
magyar  nyelvhasználatban  először  az  eredeti,  angol  nyelvű  kifejezések jelennek  meg.  A  
terminológia  egy  része  a  magyarításnak  köszönhetően  illeszkedik  be  
nyelvhasználatunkba,  egy  része  őrzi  angol  formáját.  Fontos  kérdés  az  informatika  
sajátosan  erős  felhasználói  kapcsolatainak  köszönhetően  a  terminológia  stílusa.  Jól  
megfigyelhető,  hogy  a  számítástechnika  kifejezéskészlete  szemléletes,  képi  hátterű,  
metaforikus jelentéstani kapcsolatokon  nyugszik.  

Az előadásban  azt kívánom áttekinteni,  hogy  az eredeti  informatikai szakkifejezés-
készlet  milyen  képi  háttérrel  rendelkezik,  és  ez  a  magyar  nyelvhasználatban  hogyan  
jelenik  meg.  Az  eredeti  terminológia  jelentős  része  laza,  kötetlen,  szakmai  szlengre  
jellemző  képi  szerkezettel  rendelkezik,  így  megfigyelhetjük az  anyagbeli  kapcsolatokat:  
puha,  hajlékony  -  kemény,  merev,  a formai hasonlóságokat:  egér,  billentyűzet;  továbbá  az  
antropomorfizáló,  az  emberi  tevékenységre  alapuló  képi  vonulatot.  A  magyarított  
terminológia  nem minden  esetben veszi  át az eredeti  szakkifejezés-készlet  stílusát  és képi 
hátterét. 

BODNÁR  ILDIKÓ  
Metainformációs  vizsgálatok  

Kulcsszavak: fülszöveg,  utószó,  előszó,  ajánlás,  kötetcím  

Petrőczi  Éva  kortárs  költőnőnk  eddigi  tizenkét  kötetében  -  egy-két  kivételtől  
eltekintve  -  mindig  találkozunk  a  szerző  által  megfogalmazott  fülszöveggel,  a  hátsó  
borítóra  került  "utószóval",  avagy  újabban  a  köteteket  bevezető  előszóval,  egyszer-
egyszer  a  teljes  kötetekhez  kapcsolódó  ajánlással.  Ezeket  a  költeményekhez  csak  lazán  
kapcsolódó,  ugyanakkor  a  Petrőczi-líra  értelmezését  mégis  nagymértékben  elősegítő  
szövegeket  vizsgálom  a  metainformációs  elemek jelenléte  szempontjából:  mit  árulnak  el  
az említett  sorok,  milyen  további  információkkal  szolgálnak  magáról  az  „információról",  



vagyis  a  költői  üzenetről.  Hogyan  segítik  elő  ezek  a  rövid  prózai  megnyilatkozások  
nemcsak  a  versek jobb  megértését,  hanem  azt  is,  hogy  lássuk:  hogyan,  milyen  emberi-
alkotói  erőfeszítések  árán,  milyen  élményi  háttérrel  születtek  az  adott  kötet  versei.  
Petrőczi  Éva  valamennyi  eddig  megjelent  kötetcíme,  a kötetek  számos  alkotása  is  szinte  
„kihívja"  a metainformációs  kutatásokat,  rendkívül  gazdag  anyagot  szolgáltatva  a  költői  
nyelvvel kapcsolatos további metainformációs vizsgálódások  számára.  

BÓNA JUDIT 
A beszédtempó és a szerkesztettség  hatása a beszédfeldolgozásra 

Kulcsszavak:  beszédtempó,  beszédészlelés,  beszédmegértés,  szintaktikai  szerkezet,  
szemantikai  szerkezet  

Az  elhangzó  beszéd  tempója  a  feldolgozás  egyik  meghatározó  tényezője.  A  
közlések  struktúrája,  tartalma,  az  azokat  felépítő  szavak,  illetőleg  gyakoriságuk,  
hosszúságuk  mind-mind befolyásolják az észlelési  és megértési folyamatok működését. A 
percepciósan  korrekt  beszédtempó-értékek  meghatározása  számos  tudományos  (elméleti)  
és  gyakorlati  területen  fontos,  mint  például  a  retorikában,  a  fonetikában,  a  
beszédtechnológiában,  illetve  a  beszédpercepciós  zavarok  diagnosztikájában  és  
terápiájában. 

A  magyar  nyelvű  szakirodalomban  csak  kis  számú  vizsgálat  szól  a  
beszédpercepció  és  a  beszédtempó  összefüggéseiről  (és  csak  egy-egy  tényezőre  
vonatkozóan).  Nincsenek  tudományosan  alátámasztott  ismereteink  a  beszédfeldolgozásra  
ható,  a fentiekben említett  további tényezőkről.  A jelen  kísérletsorozat  célja az volt,  hogy 
különféle  hosszúságú  és  szerkesztettségű  mondatok  észlelését  és  megértését  vizsgáljuk  
magyar  anyanyelvűkkel.  

Szemantikai  és grammatikai  szempontból  eltérő, különböző  igazságértékű,  változó  
sebességű,  természetes  ejtésű  mondatokat  rögzítettünk  random  sorrendben.  A  kísérleti  
személyek  feladata  az  volt,  hogy  az  észlelést  vizsgáló  tesztben  azonosítsák  és  ismételjék  
meg  az  elhangzott  mondato(ka)t,  a  különböző  igazságértékű  mondatok  esetében  pedig  
eldöntsék  azok  igaz vagy hamis voltát. Elemeztük  a válaszok helyességét  és a reakcióidőt 
(azaz  a  lecsengés  és  a  válasz  kezdete  közötti  tartamot)  a  beszédtempó  és  a  mondatok  
szerkezetének  függvényében. Az előadásban beszámolunk  a kapott  adatokról, valamint  az  
azokból  levonható  következtetésekről  egyfelől  a  mondatészlelés,  másfelől  a  mondatértés  
tekintetében.  Az  eredmények  újabb  adalékot jelentenek  a  beszédpercepciós  folyamatok,  
valamint  a  beszéd  temporális  és  szerkezeti  különbözőségeinek  összefüggéseire  irányuló  
kutatásokban. 



BORBÁS TIBOR -  SIMON PÉTER 
The Web of English  Grammar  

Keywords:  CALL, web-based  learning  environment,  EFL grammar,  hypertext  links  

The  purpose  of  this  paper  is  to  describe  the  starting  point  of  a  web-based,  
asynchronous,  interactive  online  learning  environment  for  EFL  Grammar.  This  starting  
point  is  a  teaching  material  in  English  grammar  for  first  year  English  major  college  
students  (which  has  actually  been  in  use  for  3  years),  which  has  been  designed  and  
compiled  in  such  a  way  that  corresponds  to  the  analogous/associative  way  of  thinking,  
characteristic  of  the  human  mind.  The  structure  of this  teaching  material  is based  on  the  
interrelatedness  of different grammatical  structures,  which results  in a web  or network  of  
interrelated  items.  This  is  then  realized  in  a  web-based  environment,  which  is  able  to  
reflect  the  aforementioned  connectivity,  as  it  shares  the  same  nature.  This  kind  of  
organization  may  help  learners  in  understanding,  learning  and  remembering  better  
because  it  does  not  view  grammar  as  a  collection  of  isolated  instances  of  language,  but  
rather as an organic whole. 

BORBÉLY ANNA 
A magyarországi  románok kétnyelvűsége  a XXI. század elején 

Kulcsszavak:  Kétnyelvűség,  nyelvcsere,  nyelvválasztás,  empirikus  kutatás  

A  magyarországi  románok  kétnyelvűségét  egy  2003-2004-ben  Kétegyházán  
végzett  terepmunka  adataival  mutatom  be.  A  nyelvi  másság  dimenziói:  a  kisebbségi  
nyelvek  megőrzésének  lehetőségei  című  csoportos  kutatás  célja  a  magyarországi  
kisebbségi  csoportok  közösségi  szintű  és  összehasonlító  vizsgálata.  A  nyelvválasztásra,  
nyelvtudásra,  nyelvi  és  közösségi  attitűdökre,  sztereotípiákra  és  előítéletekre  vonatkozó  
adatokat magnófelvételen rögzített kérdőíves interjúval gyűjtöttük össze. Közösségenként  70  
adatközlőt  vontunk  be  a  vizsgálatba,  akiket  az  életkor  (20-40,  41-60,  61-80  évesek  
csoportja), a nem (50-50% arányban) és az iskolázottság 3 szintje szerint választottunk ki.  

A magyarországi románok kétnyelvűségét  a román és a magyar  nyelv ismerete és a 
két  nyelv  használata  alapján  mutatom  be.  A  közösségben  ismert  nyelvek  egymáshoz  
viszonyítva  mérhetők  a  tekintetben,  hogy  milyen  szinten  ismerik  a  közösség  tagjai  a  
nyelveket,  és  a  mindennapok  során  a  közösségben  milyen  mértékben  oszlik  meg  
használatuk.  Előadásomban  a  román  és  a  magyar  nyelv  használatának  megoszlását  
számos nyelvhasználati  szituációban vizsgálom meg.  

Az  eredmények  szerint  a  kétegyházi  románok  legjobban  magyarul  tudnak,  s  ezt  a  
nyelvtudásukat  nem  is közelíti  meg a kétegyházi  román nyelvtudásuk,  és  legkevésbé  sem  
a  sztenderd  román  nyelvtudásuk.  A  román  nyelv  használata  csak  az  egyházi  
nyelvhasználati  színtéren dominál, ezzel szemben már a vizsgált  színterek közel felében a 
magyar nyelv használata  a gyakoribb.  Mind  a nyelvtudás,  mind  a nyelvhasználat  változói  
azt  igazolják,  hogy  a  magyarországi  román  közösségben  a  román-magyar  kétnyelvűség  



nem  stabil,  hanem  átmeneti  szakasz  a  román  egynyelvűség  és  a  jövőben  erősen  
realizálódni  látszó magyar egynyelvűség  között.  

BORGULYA ÁGNES 
A pszichikai zaj a kultúraközi  kommunikációban  

Kulcsszavak:  zavarok  a kommunikációban,  érzelmi zaj,  érzelmi  szűrő,  tartalmi  torzítás,  
értékrendbeli  különbségek,  EVS,  kulturális  konfliktus  

Az  előadásban  a  kultúraközi  kommunikációban  gyakorta  bekövetkező  zavarok  
okát keressük. A zavarokat  okozó számos tényező közül kiemeljük azt  a csoportot,  amely  
az  interakciót  folytató  felek  pszichikai  determináltságával  és  állapotával  függ össze.  Az  
előítélet,  bizonyos  csoportokkal  és  egyénekkel  vagy  az  önmagunkkal  szembeni  negatív  
beállítódás (a kisebbségi,  alárendeltségi  vagy felsőbbrendűségi érzés,  a gyűlölet,  a félelem 
stb.)  érzelmi  zajként  működik  a  kommunikációban:  szűrőként  vagy  -  a  fizikából  
kölcsönvett terminussal  élve -„átalakítóként" működik. 

Ilyen  zajt  kelthet  az  értékrendek  eltérésén  alapuló  elutasítás  is.  A  jelenséget  az  
európai  kultúrán  belül  a  skandináv  és  a mediterrán  kultúra-klaszter  között  megfigyelhető  
értékrendbeli  különbségek  bemutatásával  szemléltetjük.  Ehhez  az  EVS-nek  a  
mindennapok  fontos  kategóriáira  (pl.  a  munka,  a  szabadidő,  a  vallás  stb.  mint  
értékrendbeli  tényezőkre)  vonatkozó  felmérési  eredményeit  vesszük  alapul.  E  felmérés  
napjaink  legátfogóbb  nemzetközi  longitudinális  szociológiai  és  szociokulturális  
vizsgálata,  amely  számos  ország  között  Magyarország  vonatkozásában  is  gyűjt  adatokat.  
A vizsgálat  alapján kimutatható  eltérésekre vezetjük vissza  az érzelmi  zajok kialakulását,  
és következtetéseket  vonunk  le arra nézve, hogy hogyan  alakul  át  a kulturális  (például  az  
értékrendi) konfliktus kommunikációs  gáttá.  

BORONKAI  DÓRA  
,yKinek a pap,  kinek a  paplan"  

A magyar anti-proverbiumok  humorának értékelése szociolingvisztikai  felmérések  
alapján 

Kulcsszavak:  verbális  humor, anti-proverbium,  szociolingvisztikai  faktor,  kognitív  
reprezentáció,  nyelvi  kreativitás  

A  nyelvi  humorral  foglalkozó  kutatók  gyakran  szembesülnek  a  humor  
szubjektivitásával,  a  befogadási  folyamat  különböző  kognitív  műveleteivel,  melyek  
következtében  a  humor  értékelésében  jelentős  kulturális,  nemspecifikus  és  életkori  
különbségek  tapasztalhatók.  A közmondás-paródiák  esetében  is  igaz,  hogy  a humor  nem  
az  objektív  tényekben,  hanem  a  befogadó  szemében  van  (Humor  is  in  the  eye  of  the  
perceiver  -  Beauty  is  in  the  eye  of  the  beholder).  A  frazeologizmusok  olyan  kulturális  
jelek,  melyek  sűrített  formában  egy  adott  kultúrközösség  elfogadott  értéknormáira  épülő  
világképét  reprezentálják.  A  proverbiumokon  keresztül  a  kollektív  beszélő  kifejezi  egy  



közösség  nemekhez,  szerepekhez,  társadalmi  szituációkhoz  kötődő  elvárásnormáit  és  
értékelési  sémáit,  melyek  a  szocializációs  folyamatban  a  gyakori  használat  során  
állandósult  vagy konvencionalizált  formában épülnek be az egyén tudáskeretébe.  Az  anti-
proverbiumok  ironikus  és  gyakran  kritikus  implikációja  azokat  a  fordított  normákat  és  
sémákat  közvetíti,  melyek  az  adott  közösség  társadalmi  életében  aktuális  eseményekhez  
és  helyzetekhez  kötődnek,  megértésükhöz  pedig  az  eredeti  közmondás  és  a  kontextus  
háttérismerete  szükséges: A pártállam  nem vész el, csak  átalakul;  Nyugalom,  a hosszú  élet  
ritka;  Vak tyúk  is talál  kakast.  

Kérdőíves  kutatásom fő célja annak a tanulmányozása,  hogyan befolyásolja a nem, 
az  életkor  és  a  végzettség  szociolingvisztikai  faktora  a  magyar  közmondás-paródiák  
humorának  értékelését.  Az  elemzés  arra  a  kérdésre  is  választ  keres,  hogy  az  adatközlők  
nyelvi  kreativitását,  a  férfiak  és  a  nők  önmagukról  és  egymásról  alkotott  képét  és  
világlátását  hogyan tükrözi az egyes ferdítési módok és témák preferálása. 

B. PAPP ESZTER 
Az alapszínek és egyes színárnyalatok elnevezése és jelentése 

Kulcsszavak:  színnév,  alapszín,  terminus, fogalom,  jelentés  

A nyelvészet több ágában közkedvelt  a színnevek univerzális jellegének  vizsgálata.  
Sokáig  azt  tartották,  hogy  a  színnevek  jelentése  a  szem  fiziológiai  felépítéséből  
következik,  de ma már a legtöbb kutató azzal  ért egyet, hogy a színnevek jelentése  inkább  
kulturálisan  meghatározott.  A  naiv  beszélő  szerint  a  színnevek  jelentése  egyértelmű,  
pontosan  meghatározható  és  mindig  azonos.  Ezzel  szemben  azt  találjuk,  hogy  egy  
nyelven belül  is a különböző tudományterületek  (pl. fizika, nyomdászat,  nyelvészet)  más-
más  szavakat  használnak  feltételezhetően  ugyanarra  a  színárnyalatra,  és  máshogyan  
értelmezik  az alapszín fogalmát is. 

Feltételezésem  szerint  terminológiai  osztályozás  segítségével,  a  színnevek  
terminusokként  történő  kezelésével  újabb  aspektusból  vizsgálhatók  a  színek  mint  
fogalmak  és  elnevezéseik  mint  terminusok.  Előadásomban  megvizsgálom  a  színnevek  
jelentését  és  használatát  az  optika,  a  kiadványszerkesztés  és  a  nyelvészet  szempontjából,  
különböző  írott  források  alapján.  Vizsgálom  a  színekkel  végzett  müveletek  (additív  és  
szubtraktív  színkeverés)  kiindulási  pontjaként  és  a  lépések  eredményeként  kapott  
árnyalatok  elnevezéseit,  valamint  azok  meghatározásait  is.  Összehasonlítom  a  
színkeverések  hat  kiinduló  színárnyalatára  talált  összesen  12  színnevet,  és  összevetem  
őket  a  nyelvészeti  szempontból  alapvetőnek  vett  színnevekkel,  és  ezek  köznyelvi  
elnevezéseivel. 



MARIO BRDAR -  RITA  BRDAR-SZABÓ  
On inheriting arguments from research on (argument)  inheritance  

Key  words: argument  inheritance, construction  grammar,  conceptual  integration,  image  
schema,  metaphor  

The  results  of  original  linguistic  research  have  always  been  "inherited"  by  most  
philological  courses  taught  at  universities,  of  course  in  a  pedagogically  processed  form  
and  with  a  due  time-lag.  The  present  paper  takes  a  look  at  the  morphosyntactic  
phenomenon  of  argument  inheritance  and  inheritance  of  morphosyntactic  features  in  
general,  and  examines  the  immediate  classroom  applicability  of  the  forms  of  
argumentation  used  in  two  large  linguistic  paradigms.  The  types  of  argumentation  
favoured  by  the  cognitive-functional  paradigm  are  contrasted  with  those  of  the  
generative-formal  framework  in  a  case  study  on  the  complementation  of  some  pairs  of  
English  predicative  adjectives,  where  one  member  of  the  pair  is  negated  by  préfixai  
means  (cf.  dependent  on  vs  independent  of  similar  to  vs  dissimilar  to/from).  It  is  shown  
that  a  construction-grammar  approach  making  use  of  notions  such  as  image  schémas,  
metaphor  and  metonymy,  when  combined  with  the  theory  of  conceptual  integration  is  
superior to the generative  approach, particularly when  it comes to handling "unruly" data, 
and that  its  argumentation  line can be more  easily  assimilated  into teaching materials  for  
various  linguistic  courses.  

BÉLA  BROGYÁNYI  
Das Konzept der sprachlichen Plurizentrizität  und die  Sprachplanung  

Fallbeispiel:  Ungarisch  
Kulcsszavak:  nyelvpolitika,  nyelvi kölcsönhatás/kontaktusnyelvészet,  többközpontú  

nyelvek,  magyar  nyelv  

Die  sprachliche  Plurizentrizität  im  Falle  des  Ungarischen  stellt  das  Konzept  einer  
einheitlichen  Standardsprache,  die  das  Sprachgebiet  überdacht,  in  Frage.  Durch  
institutionell  betriebene  Sprachplanung  sollen  die  sog. nationalen  (staatlichen)  Varietäten  
des  Ungarischen  ausgebaut  werden;  Tendenzen,  die  die  Spaltung  der  Nationalsprache  in  
Kauf  nehmen,  werden  im  Rahmen  solcher  Bestrebungen  unterstützt.  Derartige  
sprachplanerische Anstrengungen werden von Linguisten unternommen, die durch  Status-
und Korpusplanung eine von der Standardsprache abweichende Norm propagieren und sie 
zu  kodifizieren  versuchen.  Eines  der jüngsten  Beispiele  ist  die  Neuauflage  des  Magyar  
értelmező  kéziszótár  [Ungarisches erklärendes Handwörterbuch]  (Budapest  2003),  in dem 
Lexeme  und  Phraseologismen  aus  dem  Substandard  der  ungarischen  Minderheiten  
kodifiziert  werden.  Das  Ungarische  ausserhalb  des  Staatsgebietes  wird  vielfach bloss  als  
Kontaktvariante  der  betreffenden  Mehrheitssprache  (Staatssprache)  angesehen,  wobei  
ungrammatische  Äusserungen  zur  Norm  erhoben  und  nicht  stigmatisiert  werden.  Die  
traditionelle  ungarische  Sprachpflege  wird  von  den  meisten  Vertretern  der  modernen  
Linguistik  als  unwissenschaftlich  abgelehnt.  Hingewiesen  werden  soll  in  diesem  



Zusammenhang  auf  die  Prager  Thesen  von  1929,  nach  denen  die  Sprachkultur  einen  
notwendigen  Stabilisierungsfaktor  fur  die  Literatursprache  darstellt.  Auch  die  heutigen  
Nachfolger  der  Prager  Linguistik  messen  der  Sprachkultur  eine  besondere  Rolle  zu  im  
Hinblick  auf  die  Entwicklung  der  Standardsprache  im  Sinne  der  kommunikativen  
Anforderungen  der  Gesellschaft. Als  Beispiel  soll  erwähnt  werden,  dass  die  slowakische  
Sprache  durch  legislative  Massnahmen  in  ihrem  Geltungsbereich  gestützt  wird  und  dass  
in den  skandinavischen  Ländern  Sprachpolitik  Teil  der Regierungspolitik  darstellt,  wobei  
die  Sprachpflege  z.B.  in  Schweden  institutionell  mit  staatlicher  Dotation  betrieben  wird.  
In  meinem  Beitrag  möchte  ich  mich  speziell  mit  der  Sprachsituation  der  ungarischen  
Minderheit  in der Slowakei befassen. 

BUDAI LÁSZLÓ 
A józan ész határa az idegen nyelvi szövegek  megértésében  

(Egy kísérlet  tanúságai)  
Kulcsszók:  szövegértés,  világismeret,  idiolektus,  tudatosítás,  anyanyelv  

Ahhoz,  hogy  egy  idegen  nyelvi  szöveget  meg  tudjunk  érteni,  kétféle  
információforrásra  van  szükségünk:  idegennyelv-tudásra  és  a  világról  szerzett  
ismereteinkre.  Akármelyik  információforrás  hiányossága  akadálya  lehet  egy  idegen  
nyelvi  szöveg  megértésének.  

Napjainkban  úgy  tűnik  -  bármennyire  meggyőzőek  is  a  kognitív  pszichológiának  
és  a  kognitív  nyelvészetnek  az  idegennyelv-oktatással  kapcsolatos  meglátásai - ,  hogy  a  
különböző  szcenáriumokban,  keretekben,  sémákban,  elvekben  (pl.  az  analógia  vagy  a  
minimális  változás  elvében)  megfogalmazott  világismeretünk  szerepe  eltúlzott  a  
nyelvismeret  rovására,  aminek  az eredménye sok esetben csak  'idegennyelv-sejtés'  valódi  
idegennyelv-tudás  helyett.  Az  is  a  kognitív  pszichológia  tanításai  közé  tartozik,  hogy  a  
világot  mindenki  a maga  módján ismeri  meg.  Az  idegen  nyelvi  szövegek  értelmezésében  
nem  kívánatos  következményei  lehetnek  annak,  hogy  világismeretünk  egyénenként,  
idiolektusonként  nagyon eltérő, heterogén  lehet.  

Kísérletünk  a  világismeret  eltúlzott  szerepének,  a  tanulók  heterogén  
idiolektusának,  valamint  a tudatosítást  és az anyanyelvet  mellőző  idegennyelv-oktatásnak  
tanulságos  következményére,  az  idegennyelv-tudást  pótolni  kívánó  idegennyelv-sejtésre  
mutat  rá,  amelynek  kialakulását  elősegítik  a  rosszul  értelmezett  humanisztikus  és  
kommunikatív  eljárási  módok,  valamint  bizonyos,  például  az új  nyelvi  érettségik  által  is  
elfogadott, 'nyelvtudást'  mérő eszközök és értékelési  szempontok.  

Szerencsére  a  kecske  is  jóllakhat,  és  a  káposzta  is  megmaradhat:  továbbra  is  
hihetünk  a  kognitív  szemléletnek  az  idegennyelv-oktatásra  gyakorolt  áldásos  hatásában,  
ha egyszersmind  nagyobb jelentőséget  tulajdonítunk a megbízható  idegennyelv-tudásnak,  
amelyet  megfelelően  végzett  tudatosítással  és  az  anyanyelv  kellő  mértékű  
bekapcsolásával  érhetünk el. E két orvoslási mód természetesen  feltételezi egymást. 



BUJDOSÓ IVÁN 
Az Európai  Unió alkotmánytervezete  többnyelvű szövegeinek  szóstatisztikai  

vizsgálata 
Kulcsszavak:  Zipf-törvény,  európai  nyelvek,  eszperantó,  nyelvek  hasonlósága,  

korpusznyelvészet 

Az  EU  dokumentumainak  többnyelvűsége  lehetővé  teszi  ezek  korpusznyelvészeti  
összehasonlító  vizsgálatát.  Az  EU  alkotmánytervezetét  nagyon  gondosan  lefordították  a  
tagállamok  összes  hivatalos  nyelvére.  Szóstatisztikai  vizsgálatok  kimutatják  az  egyes  
nyelvek  jellegzetességeit,  egymáshoz  való  hasonlóságát.  A  vizsgálat  a  szövegben  
előforduló szavak  gyakoriságát  számolja, majd rangsorba  állítja a közismert  Zipf-törvény 
alapján. Megvizsgáltuk  még azt  az összefüggést is, amely  a szavak  hosszúságát  mutatja a 
gyakorisági  rang  függvényében.  Ennél  a  vizsgálatnál  a  tényleges  korpuszbeli  
előfordulásokat  vizsgáltuk.  Habár  a  vizsgált  szöveg  terjedelme nem  igazán  nagy,  kapott  
eredményeink  mégis  nagyon jó  egyezést  mutatnak  egy  másik  vizsgálat  eredményeivel.  
Azt  a vizsgálatot  egy  amerikai  egyetemen  végezték  el  a neurális  hálók  elmélete  alapján,  
sokkal  nagyobb  adatmennyiségen,  de  csak  néhány  nagyobb  európai  nyelvre  és  az  
eszperantóra. 

Az  általunk  választott  jellemzők:  szavak  száma,  szóalakok  száma,  terjedelem,  
hapaxok  száma,  Zipf-görbét  közelítő  egyenes  együtthatója  és  R2  értéke,  átlagos  
szóhosszúság. Vajon melyik két nyelv  áll az általunk képzett hasonlósági  skála két  szélén,  
és melyik testesíti  meg  az európai  középértéket?  A magyar  nyelv  „kilóg-e  a sorból"?  Az  
alkotmánytervezet  eszperantó  fordításának  szövegstatisztikai  vizsgálata  mit  mutat,  
jellemzői beleillenek-e  az általános európai nyelvi képbe? 

SILKE COHRS 
Wirkungsweisen  prosodischer Interferenzen auf  Muttersprachler  

Kulcsszavak:  Fremdsprachenlehrerausbildung,  Prosodie,  Prosodische  Interferenzen,  
Wirkungsuntersuchung 

Obwohl  gesprochene  Sprache  zentraler  Gegenstand  des  Fremdsprachenunterrichts  
und damit  in einem engen Zusammenhang  mit zwischenmenschlicher  Kommunikation  zu  
sehen  ist,  wird  noch  zu  wenig  berücksichtigt,  dass  es  die  prosodischen  Merkmale  einer  
Sprache  sind,  die  den  Erfolg  mündlicher  Kommunikation  am  stärksten  beeinflussen.  
Diesem  Umstand  wird  auch  in  der  Fremdsprachenlehrerausbildung  noch  zu  wenig  
Aufmerksamkeit  geschenkt.  

Im  Rahmen  eines  Dissertationsvorhabens  wurden  empirische  Untersuchungen  zu  
Wirkungsweisen  prosodischer  Interferenzen  ungarischer  Deutschlerner  auf  deutsche  
Muttersprachler  durchgeführt  mit  dem  Ziel,  Grenzen  ihrer  Akzeptanz  zu  bestimmen.  
Dabei  zeigte  sich,  dass  Muttersprachler  besonders  beim  textgebundenen  Sprechen  klare  
Vorstellungen  darüber  haben,  wie  eine  prosodisch  akzeptable  Äußerungsgestaltung  sein  
sollte  und  sich Abweichungen  von  der  erwarteten  Ausspracherealisierung  negativ  auf  die  



Persönlichkeitsbeurteilung  der  Sprecherinnen  auswirkten.  Es  wird  der  Frage  
nachgegangen,  ob  eine  als  akzeptable  eingestufte  phonetische  Leistung  fur  einen  
Fremdsprachenlehrer  genügen  kann  und  welchen  Anspruch  wir  an  seine  phonetische  
Kompetenz stellen  sollten.  

CZÉKMÁN ORSOLYA -  FÓRIS ÁGOTA 
Matematikai  terminusok vizsgálata  középiskolai  tankönyvekben  

Kulcsszavak:  matematika,  terminus, fogalom,  definíció,  tankönyvvizsgálat  

Az  utóbbi  időben,  elsősorban  annak  következtében,  hogy  a  pedagógiai  jellegű  
tankönyvvizsgálatok  eredményei  ismertté  váltak  a  szakmai  közvélemény  előtt,  fokozott  
figyelem  fordul  a  tankönyvek  szakszóhasználata  felé.  A  tankönyvkutatással  foglalkozó  
közleményekben  alapvetően  két  fő  módszert  találunk:  a  kvantitatív  és  a  kvalitatív  
elemzést.  E  pedagógiai  közleményekben  a  vizsgálatok  közül  a  szakszavak  analízisével  
kapcsolatosan  a kvantitatív  módszer  használatos,  elsősorban  a szakszavak  számolása  és a 
„szakszósűrűség"  megállapítása.  

Meglátásunk  szerint  azonban  a kvantitatív  vizsgálatok  -  számos  előnyük  mellett  -
nem  adnak  választ  bizonyos  kérdésekre,  ezért  a terminológiával  kapcsolatosan  kvalitatív  
vizsgálatokat  is  érdemes  elvégezni,  s  ezzel  a  rendszerszerű  tankönyvfejlesztést  
megalapozó  kutatásokhoz  kívánunk  kapcsolódni.  Az  ilyen  minőségi  vizsgálatok  közé  
soroljuk  az  egyes  tankönyvekben  előforduló  szakterminusok  vizsgálatát  nyelvészeti  és  
terminológiai  szempontból.  Középiskolai  matematika  tankönyvek  egy-egy  részében  
analizáltuk,  melyek  azok  az  egységek,  amelyek  terminusnak  tekinthetők,  és  ezek  
definíciója  hogyan  jelenik  meg  a  tankönyvekben,  valamint  hogyan  illesztik  be  az  új  
fogalmakat a matematika fogalmi-terminológiai  rendszerébe.  

CZ. FARKAS  MÁRIA  
A magyar irodalom francia nyelvű fordításának  kezdetei  

Kulcsszavak  : magyar  irodalom, fordítás,  magyaroktatás,  magyarságkép,  Franciaország,  
kultúrpolitika 

Az  európai  kulturális  közeg  számára  a magyar  irodalom  sokáig teljesen  ismeretlen  
volt.  Különösen  így  volt  ez  Franciaországban,  ahol  meglehetősen  későn,  a  18.  század  
második  felében jelennek  meg  az  első  fordítások.  Majd  a  19.  század  elején  megindul  a  
magyar  nyelv  oktatása  a  Sorbonne  Egyetemen,  ahol  Kont  Ignác  tanári  munkája  nyomán  
egy  kisebb  fordítói  gárda  alakul  ki.  A  magyar  irodalom  francia nyelvű  tolmácsolásában  
különösen  termékeny  volt  az  első  világháborút  követő  időszak,  amikor  is  a  magyar  
kultúrpolitika  vezetői  kezdeményezték  a külföldi kulturális  kapcsolatok  fellendítését, és a 
magyarságról  kialakult  nemzetkép javításának  egyik  lehetséges  eszközének  tekintették  a  
magyar  irodalom  tolmácsolását.  Ekkor  kezdi  meg  tevékenységét  Párizsban  Sauvageot  



professzor,  aki  nyelvészeti  kutatásain  túl, tanári  tevékenysége  mellett  a magyar  irodalom  
közvetítésére  is törekedett. 

CZUPYIMRÉNÉ VARGA KLÁRA 
Magyarok tapasztalatai  az interkulturális  kommunikációban  

Kulcsszavak:  élet-  és karrierépítés,  kultúraközi  ismeretek,  nyelvtudás,  visszatérő  
magyarok,  élettérváltás  

Az  anyanyelvi  és  idegen  nyelvű  kommunikáció  szintjei  meghatározzák  az  egyén  
sikerét  az élet- és karrierépítésben.  A kultúraközi  ismeretek és a nyelvtudás behatárolja az 
egyén  életszínvonalát  az  anyaországon  kívüli  társas-  és  munkakapcsolatokban.  Ez  
erőteljesen  jelentkezik  azok  életében,  akik  életszakaszuk  bizonyos  részét/részeit  
szülőhelyüktől  távol,  nem  magyar  nyelvű  országban  kívánják  eltölteni.  Különbség  
mutatkozik  abban,  hogy  meghatározott  időre  vagy  végleges  kitelepülésre  vonatkozik-e  a  
döntés.  A  Magyarországra  visszatérő  magyarok  sokrétű  tapasztalattal  rendelkeznek  a  
kommunikáció  nehézségeiről.  Felmerül  annak  kérdése,  hogy  idegen  nyelvet  és  kultúrát  
vagy idegen nyelvet  és idegen kultúrát tanulunk-e egyidejűleg. 

A  Magyarországon  kívüli  nyelvtanulás  és  nyelvhasználat  tapasztalataiból  levont  
következtetések  számos  „Európába  induló"  fiatal  munkavállalónak,  diáknak  lehetnek  
tanulságosak,  kiegészíthetik  elképzeléseiket  leendő  életterüket  illetően.  Előzetes  képet  
nyerhetnek  a  magyarok  presztízséről,  az  élettérváltás  várható  nyelvi  és  kulturális  
hatásairól. 

CSÁKBERÉNYINÉ TÓTH KLÁRA 
Fogalmi sémák kisiskolások  fogalmazásaiban  

Kulcsszavak:  szövegtan,  írásbeli szövegalkotás, fogalmi  séma,  fogalmazás-tanítás  

A nyelvészeti  és pszichológiai  kutatások eredményeképpen  egyre többet  tudhatunk  
meg a szöveget  szöveggé formáló elemekről  és folyamatokról. A szerteágazó,  ugyanakkor  
mégis  egységet  alkotó  rendszer  vizsgálatából  előadásomban  egyetlen  szálat  követek,  a  
fogalmazásokban  reprezentálódó  fogalmi  sémákét.  Értelmezésemben  a  fogalmi  séma  
azoknak  a  személyeknek,  tárgyaknak  és  tényállásoknak  az  organizációját  jelenti,  
amelyekről  a  szöveg  szól.  Mivel  a  fogalmi  séma  nyelvi  reprezentációja  nincs  előre,  
szövegtől  függetlenül  rögzítve  egy  nyelvben,  szövegbeli  érvényesülése  igen  sokféle  
módon valósulhat  meg.  

A  pszichológiai  kutatások  kimutatták,  hogy  míg  a  gyakorlott  írók  megtervezik  a  
leírandókat,  célokat  fogalmaznak  meg,  végiggondolják  e  célok  elérésének  lehetőségeit,  
kritikusan  szemlélik  döntéseiket,  összeegyeztetik  a  versengő  gondolatokat,  az  iskolás  
korosztálytól  távol  áll  ez  a  fajta  tevékenység.  A  világismeret,  a  társalgási  ismeretek,  
globális  intenciók  hatnak  ugyan  a  gyerekekre,  de  hatásuk  passzív,  nem  tudatos.  A  



szövegek  alkotásakor  lokális  megoldások  születnek,  holott  szimultán  megoldásokra  lenne  
szükség.  Milyen  következményekkel  jár  ez  a  fajta  „tervezetlenség"  a  fogalmi  sémákat  
illetően?  Vannak-e  tipizálható  vonásai  a  tízéves  gyerekek  fogalmi  sémáinak?  
Megfigyelhetők-e különbségek a nagyvárosi  és falusi gyerekek  sémái  között?  

Előadásomban  a fenti kérdésekre keresem  a választ negyedik  osztályos  nagyvárosi  
és falusi gyerekek  azonos témáról  írt elbeszélő fogalmazásainak vizsgálata alapján. 

CSENDES DÓRA, CSIRIK JÁNOS, HATVANI CSABA, HÓCZA ANDRÁS,  
KOCSOR ANDRÁS 

A Szeged  Treebank kialakítása  és a rajta végzett  mérések  
Kulcsszavak:  magyar  nyelvű  treebank, generatív  szintaxis,  kézi annotálás,  számítógépes  

tanuló algoritmusok,  automatikus  elemzés, felismerési  pontosság  

A  Szeged  Treebank  kialakításának  legfőbb  célja  az  volt,  hogy  egy  viszonylag  
nagyméretű,  a  magyar  nyelv  szintaktikai  jellemzőit  reprezentatívan  tartalmazó,  
részletesen  elemzett  és  annotált  adatbázis  készüljön.  Az  így  elkészült,  kézzel  ellenőrzött  
adatbázis  megbízható  alapot  nyújt  további  alkalmazott  nyelvészeti  (különös  tekintettel  
számítógépes  nyelvészeti)  kutatásokhoz.  A  treebank  jelenleg  82  ezer  szintaktikailag  
elemzett mondatot  tartalmaz.  

A fejlesztési munkálatok  során először  is a megfelelő elméleti háttér  kiválasztására  
volt  szükség.  Több elmélet  megvizsgálása  után a generatív  szintaxisra esett  a választás. A 
továbbiakban  szükség  volt  a  részletes  elemzési  eljárás  kialakítására  és  a  számítógépes  
nyelvészetben  nemzetközileg  elfogadott  címkekészlet  magyar  nyelvre  történő  
adaptálására.  Az  elméleti  előkészületek  után  a  rendelkezésre  álló  szövegek  automatikus  
előelemzése, majd az ezt követő manuális  szakértői ellenőrzés és javítás  következett.  

A  szintaktikailag  elemzett  adatbázison  különböző  kísérleteket  folytattunk  
számítógépes  tanuló  algoritmusok  alkalmazásával  egy  automatikus  szintaktikai  elemző  
kifejlesztésére.  Azonos  területen  végzett  korábbi  kutatások  nem,  vagy  csak  részben  
hoztak  eredményt  egy  számítógépes  alkalmazásban  is  használható  szintaktikai  
szabályrendszer  kidolgozására.  Szükségesnek  láttuk  tehát  egy  olyan  technológia  
kidolgozását,  amely  képes  (a)  a  magyar  nyelvű  mondatok  szintaktikai  egységekre  
bontására,  (b)  a  szintaktikai  egységek  közötti  struktúra  felismerésére  és  (c)  az  előzőek  
alapján egy mondatfa illesztésére.  

Célunk  elérése  érdekében  különböző tanuló  algoritmusok  és  azok  kombinációinak  
betanításával  kísérleteztünk  két  fázisban.  Először  csak  a  főnévi  csoportok  (NP-k)  
felismerését  tanulták  az  algoritmusok  Ennek  eredményeként  80-90%  közötti  felismerési  
pontosságot  (precision)  értünk  el. A későbbiekben  a Szeged Treebankben  szereplő  összes  
szintaktikai  egység (melléknévi,  határozószói,  igei, névutós  stb.  szerkezetek)  felismerését  
céloztuk  meg,  amely  a  korábbinál  összetettebb  feladatnak  bizonyult,  hiszen  itt  már  
nemcsak  a különálló  szintaktikai  egységek  felismerhetőségére voltunk kíváncsiak,  hanem  
arra  is,  hogy  milyen  pontossággal  lehet  mondatfákat  illeszteni  az  egész  mondatokra.  Az  



egyes  különálló  szintaktikai  egységek  felismerési  pontossága  85%  körüli  volt  átlagosan,  
míg a teljes mondatfaillesztés pontossága  81%-os, ami várakozáson  felülinek mondható. 

CSERNOCH MÁRIA -  KORPONAYNÉ NAGY ILDIKÓ 
Az új kétszintű érettségi -  európai  kitekintés  

Kulcsszavak:  érettségi,  Európai  Unió, szókincs,  gyakorisági  lista, számonkérés  módja  

Hazánkban  közel  tízéves  előkészület  után,  2005 májusában bevezették  a  kétszintű  
érettségi  vizsgát.  Ez  a  lépés  nagy  változást  okozott  a  középiskolai  és  a  felsőfokú  
oktatásban  egyaránt.  Más  európai  országokhoz  hasonlóan  a  magyar  kétszintű  érettségi  is  
kettős  funkciót  tölt  be:  a  középiskolai  tanulmányok  lezáró  aktusa,  és  egyben  felvételi  
vizsga az egyetemekre,  főiskolákra.  

Jelen  tanulmányunkban  összehasonlítottuk  a  hazai  angol  nyelvi  érettségit  néhány  
európai  uniós  ország  érettségi  feladataival. Arra  voltunk  kíváncsiak,  hogy  a megváltozott  
angol  nyelvi  érettségi  miben  hasonlít,  illetve  miben  tér  el  más  európai  országok  
gyakorlatától. 

Az összehasonlító  vizsgálatok kiterjedtek a vizsga  szerkezetére,  a  szövegtípusokra,  
a  feladattípusokra,  valamint  a  szókincsre.  A  szókincs  elemzését  két  szálon  végeztük  el.  
Először  egybevetettük  az  egyes  országok  vizsgafeladatainak  a  szókincsét  a  BNC  
gyakorisági  listájával. Ezután azt vizsgáltuk meg, hogy a szókincsek hogyan  viszonyulnak  
egy Európa- szerte népszerű tankönyvsorozat  szókincséhez.  

Az  elemzések  során  arra  a  következtetésre  jutottunk,  hogy  a  hazai  angol  nyelvi  
teszt  több  vonatkozásban  eltér  más  európai  országok  érettségi  feladataitól.  Az  
összehasonlító  vizsgálatokból  kiderült,  hogy  a  mi  angol  nyelvi  érettségink  leginkább  az  
egynyelvű  nyelvvizsga  tesztekhez  hasonlít,  míg  Németországban,  Portugáliában  és  
Franciaországban  klasszikus  értelemben  vett  érettségiről  beszélhetünk:  az  angol  
nyelvtudás  mérése  mellett  a  feladatok  számon  kérik  a  jelöltek  célnyelvi  kulturális  
ismereteit  is.  Ezenkívül  abban  is  eltérést  tapasztaltunk,  hogy  az  európai  gyakorlat  erős  
szálakkal  kötődik  a  középiskolai  tanulmányok  alatt  elsajátított  konkrét  tananyaghoz,  
ismeretekhez. 

CSIRE MÁRTA 
A Burgenland-projekt.  Egy változóban lévő nyelvi kontaktushelyzet  vizsgálata  

Kulcsszavak:  terepgyakorlat,  burgenlandi  magyar  nyelv,  nyelvi  kontaktusok,  nyelvcsere,  
nyelvközösség  és  nyelvhasználat  

2005 januárjában a Bécsi Egyetem Finnugor  Tanszéke és az ELTE  Germanisztikai  
Intézete  közös  kutatási  projektet  indított,  amely  a  burgenlandi  magyar  nyelv  kutatását  
tűzte  ki  célul.  A  projekt  empirikus  része  egy  felsőőri  szociolingvisztikai  terepgyakorlat  
volt,  amelyen tanárok  és hallgatók közösen vettek részt. A terepgyakorlat  során  kérdőíves  
irányított  szociolingvisztikai  interjú  segítségével  próbáltuk  felmérni,  hogy  a  Gál  Zsuzsa  



kutatásaiból  ismert  nyelvcsere  folyamata  mennyire  haladt  előre  a  burgenlandi  magyar  
beszélőközösség  körében.  

A  kérdőív  nyolc  nagyobb  témakört  foglalt  magába,  ezek  többek  között  a  
következők  voltak:  nyelvi  biográfia,  a  nyelvhasználati  színterek,  a  magyar,  ill.  német  
nyelvi  variánsokhoz való viszonyulás,  önmeghatározás/identitás,  a Burgenlandban  beszélt  
egyéb nyelvekhez és nemzetiségekhez való viszonyulás  stb.  

Az  interjúkat digitális  formában rögzítettük.  Az  anyag  feldolgozásának  következő  
lépéseként  az  interjúk  transzkripciójának  elkészítését  és  adatbankként  történő  tárolását  
tervezzük.  A  gyűjtött  anyag  további  feldolgozásához  a  következő  fő kutatási  irányokat  
jelöltük  ki:  a  burgenlandi  magyar  nyelv  használatának  és  helyzetének  vizsgálata,  
interferenciakutatás  és  kontaktnyelvészeti  kutatások.  Az  előadásban  elsősorban  a  
kérdőíves  irányított  interjúk eredményeit  ismertetjük.  

CS. JÓNÁS ERZSÉBET 
Detrakció  a versfordításban 

(Viszockij: Ny inka Ratkó József  fordításában)  
Kulcsszavak:  detrakció,  csökkentés,  finomítás,  szexualitás,  értékrend  

A  detrakció  'elhagyás,  csökkentés'  -  1.  A  retorikában  az  alakzatokat  létrehozó,  
csökkentésen  alapuló  eljárások  egyike.  Valamilyen  nyelvi  elem  elhagyását,  a  
jelentésegész  egy  vagy  több  alkotórészének  az  eltávolítását  jelenti.  Az  elhagyás  minden  
nyelvi  szinten  érvényesülő  alakzat  (figuráé per  detractionem).  2.  A narráció  egyik hibája 
az  ókori  görögök  szerint  a  keveset  mondás,  azaz  detrakció;  ellentéte  a  sokat  mondás,  az  
adjekció. 

A  magyar  retorikában  e megnevezés  azonos jelentésű  latin fordításának  (detractio)  
magyaros  helyesírása  honosodott  meg. Altípusai  aszerint  különböztethetők  meg,  hogy  az  
elhagyás  a  hang,  a  szó,  a  mondat  vagy  a  gondolat  szintjén  jelentkezik-e.  
Megkülönböztethető  tehát  detrakciós  hangalakzat,  szóalakzat,  mondatalakzat  és  
gondolatalakzat. 

A klasszikus  retorika  szerint  a detrakció  stílushiba  és  stíluserény  is  lehet.  Hiba,  ha  
az  elhagyás  megnehezíti  a  mondat  megértését.  Erény,  ha  az  elhagyás  esztétikai  célt  
szolgál,  s általa  mint  stíluseszköz  által  kifejezőbbé válik  az üzenet.  A detrakció  a nyelvi 
tömörítés,  az entrópia  eszköze.  A szövegben  a meghatározatlan  tárgyiasságával  készteti  a  
befogadót  kreatív  együttműködésre.  Egy  adott,  odaértendő  jelentésbokron,  szemantikai  
mezőn  belül  a  közös  előismeretekre  támaszkodva  hagy  el  szövegelemeket.  A  hiányzó  
nyelvi  elemek  arányában  nő  a befogadó értelmező  feladata.  Ezért  a detrakciós  alakzatok  
gyakran  növelik  a  szöveg  kohéziós,  összetartó  erejét,  általa  a megfogalmazás  feszesebb,  
tömörebb  lesz.  

Ratkó  József  Viszockij-fordításaiban  a  szexualitás,  s  a  szubjektív  líra  szélsőséges  
megnyilatkozásainak  magyar  nyelvű  átadásánál  a  detrakciót,  a  csökkentéssel  finomítás  
műveletét  tipikusan  alkalmazza. Arra keressük  a választ, vajon a detrakció a költő-fordító 
értékrendjével vagy más összetevőkkel  magyarázható-e.  



CSONKA  CSILLA  
A fonetika a magyar mind idegen nyelv pedagógiai  grammatikájában  

Kulcsszavak:  magyar  mint  idegen nyelv  (MID), L2, pedagógiai  grammatika,  fonetika,  
ábécé, hangrend,  hangtani  törvények  

A  magyar  mint  idegen  nyelv  oktatásában  használt  grammatika  -  nevezzük  
pedagógiai  grammatikának  - ,  sokban  különbözik  a  magyar  anyanyelvűeknek  írt  
grammatikáktól.  Mások  a  hangsúlyai,  más  a  sorrendisége,  bizonyos  területeken  
egyszerűbb,  más  területeken  viszont jóval  bővebb,  hisz  olyan  problémákat  is  tárgyalnia  
kell,  amelyek  abszolút  evidensek  a  magyar  anyanyelvűek  számára.  S  még  egy  fontos  
különbség: a példáknak -  legyenek azok szavak vagy mondatok -  mindig az egyszerűtől a 
bonyolult  felé kell  haladniuk.  Ennek  fényében  az irodalmi  idézeteknek  például  csak  igen  
kivételes esetben lenne jogosultsága  a pedagógiai  grammatikában.  

Az  előadás  mindezt  egy  fejezet, a  fonetika segítségével  próbálja  bemutatni.  Hogy  
része-e  a grammatikának  a fonetika, vagy  sem,  a nyelvészeten  belül  máig vita tárgya,  de  
hogy  a  pedagógiai  grammatikának  része,  az  vitán  felüli,  hiszen  egy  idegen  nyelv  (L2)  
megtanulásához és megtanításához hozzátartozik  annak hangbéli megformálása is. 

A  magyar  mint  idegen  nyelv  pedagógiai  fonetikájában az egyes  alfejezeteknek az 
oktatás  képzelt  sorrendiségét  figyelembe  véve  kell(ene)  következniük,  pl.  elsőként  az  
ábécére,  a  szóhangsúlyra  és  az  egyszerű  mondatok  hangsúlyára  van  szükségünk,  ezek  
után  pedig  a  hangrendre  és  az  illeszkedésre.  Az  igék  felszólító  módjának  fonetikai  
problémája  viszont  csak  a  fejezet  legvégén  kaphatna  helyet,  ahogy  a  felszólító  mód  
megtanítására  is -  általában -  az oktatási  folyamat (leg)végén kerül sor. S hova kerülhetne 
például  a  hangképző  szervek  leírása?  Semmiképp  sem  a  fonetika  fejezet  legelejére,  
legjobb lenne talán egy külön alfejezetet szentelni neki, hogy szükség esetén mind a tanár, 
mind a nyelvtanuló  számára kéznél  legyen.  

DÁVID MÁRIA 
A dalok megtartó ereje -  Az éneklés szerepe a nyelvtanításban 

Kulcsszavak:  éneklés,  nyelvórák,  engramok,  magyar mint  idegen nyelv,  repertoár  

Felbecsülhetetlen  szerepe  van  az  együttes  éneklésnek.  Közösségi  légkört  teremt,  
össze-fogásra  tanít,  fegyelmez,  ugyanakkor  lazít,  nyugtat,  pihentet  is.  így  van  ez  a  
nyelvórákon  is.  

Az  ének-zene  érzelmi  hatása  miatt  jól  közvetíti  a  nyelvet,  miközben  jelentős  
mértékben  hordoz  ismereteket  az  illető  nép hagyományairól,  ünnepeiről  stb. Mindnyájan 
tudjuk,  akik  idegen  nyelveket  tanultunk,  mennyi  minden  elraktározódik  egy-egy  dalban,  
mennyi  mindent  segít  bevésni  az  agyunkba.  Baddeleynek  Az  emberi  emlékezet  c.  
művében  nem  véletlenül  esik  szó  azokról  a  kitörölhetetlenül  mély  emléknyomokról,  
engramokról,  melyek a zene, illetve az éneklés hatására jönnek  létre.  

E  tanulmányban  bemutatom,  hogy  tapasztalataim  szerint  a  magyar  mint  idegen  
nyelv  oktatása  során  mely  dalokat  érdemes  megtanítani,  s  a különböző  nyelvi jelenségek 



tárgyalásakor  újra  meg  újra  elővenni.  A  népdalokat  részesítem  előnyben,  de  a  
repertoárban  megzenésített  versek,  valamint  slágerek  is  szerepelnek  szép  számmal.  A  
dalokat  többféle  szempont  szerint  is  csoportosítom.  A  nyelvtani  jelenségeket  illetően  a  
Széles  a  Balaton  vize  c.  népdal  például  kiváló  szolgálatot  nyújthat  a  tanítás  kezdeti  
szakaszában  a  melléknevek,  az  antonímák  tanításakor  (széles  -  keskeny),  később  a  
felszólító  mód  (ne  menj  arra),  valamint  a  személyes  névmások  határozóragos  alakjainak  
tárgyalásakor  (keskeny  a híd rajta -  mert  leesel  róla).  

Az  ünnepkörök,  a  hagyományok  szerinti  kategorizálás  a  dalok  kultúraközvetítő  
szerepét  emeli  ki  (pl.  Regösének).  Utalok  a  zene  mágikus  erejére  is:  például  a  Gólya,  
gólya  gilice  kezdetű  gyermekdalban  a  török  gyerek  által  megsebesített  gólyát  magyar  
gyerek gyógyítja -  a táltosokhoz hasonlóan -  síppal, dobbal, nádi  hegedűvel.  

DELI ÁGNES 
A szöveg interperszonalitásának  multidimenzionális  jellegéről  

Kulcsszavak:  szöveg,  interaktivitás,  interperszonalitás,  szövegértelmezés,  regiszter  

A  hagyományos  szövegtant  elsősorban  a  kohézió  és  koherencia,  azaz  a  szöveg  
grammatikai,  szemantikai  és pragmatikai  aspektusai  foglalkoztatják. A beszélt nyelv és az 
írott  nyelv  vizsgálata  különböző  modellek  segítségével  történik.  A  beszélt  nyelvi  
vizsgálódások  alapjául  többek  között  az  a  feltételezés  szolgál,  hogy  a  beszélt  nyelv  -
különösképpen  a  diadikus  beszéd  -  interaktív  cselekvéssorozat  eredménye.  Ezzel  
szemben  az  írott  szöveg  leggyakrabban  szerkezete  és  a  szerkezet  kialakulásának  
folyamata  szempontjából  kerül  a  nyelvész  górcsöve  alá,  a  szöveg  interaktivitásra  utaló  
jellemzői  és egységei azonban általában nem kapnak különösebb figyelmet.  

Kiindulópontom  az  a  feltevés,  hogy  bár  az  írott  szövegben  általában  nincs  
információcsere,  nem  jön  létre  interlokúció,  a  szövegíró  a  beszélt  nyelvi  diskurzusra  
jellemző  stratégiákat  használ,  és  a  szöveg  több  szempontból  is  interaktív.  Dolgozatom  
célja  az,  hogy  a  nyelv,  a  kogníció  és  az  interakció  tükrében  megvizsgáljam,  milyen  
forrásokból  meríthet  a  szövegíró  ahhoz,  hogy  partnerét,  az  olvasót  a  szöveg  
értelemadásában  segítse,  ugyanakkor  közös  mentális  műveletekre,  véleményalkotásra,  az  
írói  propozíciók  értékelésére  ösztönözze.  A  dolgozat  bemutatja  az  interperszonalitás  
különféle  dimenzióit,  direkt  és  indirekt  fajtáit, példákat  ad  ezek  nyelvi  realizációira,  és  
rávilágít  arra  is,  hogy  az  interperszonalitás  foka  az  írott  szövegben  genre-fuggő  és  
regiszter-fuggő, vagyis  stiláris jellemzőként  értelmezhető.  A dolgozat  példái  az újságírás, 
az ismeretterjesztés és a tudományok területéről  származnak.  



DEMETER ÉVA 
Betegségnarratívumok  műfaji szempontból 

Kulcsszavak:  beszédműfajok,  élettörténetek,  krízishelyzet,  pozícióteremtés,  
betegségmagyarázó  modellek  

A  dolgozat  a  beszédműfajoknak,  ezen  belül  a  narratívumoknak  a  nyelvészeti  
megközelítésére  támaszkodva  és  abból  kiindulva  tekinti  át  a  betegségnarratívumok  
sajátosságait.  A  betegségnarratívumokat  olyan  önálló  narratív  beszédműfajnak  kell  
tekintenünk,  melyek alaphelyzetüket,  szerkezetüket tekintve közös mintázatot  követnek, a 
betegség  élménye  pedig  szociális  kontextusban,  a  beteg  és  szociális  viszonyai  között  
fennálló  dialogikus  kapcsolat  feltérképezése  folyamán  ragadható  meg.  A  
betegségnarratívumok  kutatásával  betekintést  kaphatunk  abba  a  folyamatba,  melyben  a  
beteg ember megpróbálja újradefiniálni élete különböző  aspektusait.  

Az  elemzett  narratív  interjúkat,  daganatos  betegek  narratívumait  három  szempont  
szerint  értelmezem:  vizsgálom  az  időtényező  szerepét,  a  diszkurzus  formai  jegyeit,  
valamint  a  jelentés  konstruálásának  folyamatát  és  a  jelentés  összetevőit.  Az  interjúk  
strukturális  összetevőinek  vizsgálata  során  áttekintem  a  műfajok  komplexitása  és  
funkciója közti kapcsolatot  is.  

A  betegségnarratívumokban  megnyilvánuló,  az  identitás  újraértelmezésére  
irányuló  törekvést  olyan  performativumként  foghatjuk  fel,  melynek  során  a  beteg  saját  
magát,  a  története  szereplőit  és  hallgatóját  különböző  poziciókba  helyezi.  A  pozíciók  
megválasztásának  stratégiai  jelentősége  van,  és  a  diszkurzus  különböző  szintjein  
nyomonkövethető. 

DÉR CSILLA  ILONA  
Blog, gender és nyelv -  magyar bloggerek nyelvhasználatának  vizsgálata  

Kulcsszavak:  internetes  kommunikáció,  blog, gender,  nemi sztereotípiák,  önreprezentáció  

A  blog~weblog~webnapló  rendkívül  népszerű  internetes  műfaj,  egy  (vagy  több)  
szerző kommentárjait tartalmazó, rendszeresen vezetett naplóként határozható meg, amely 
jellegét  tekintve határozottan  eltér  a esettől, a fórumoktól és a levelezőlistáktól.  Számtalan  
fajtája létezik  (személyes,  tematikus,  vállalati,  fényképes,  azaz photoblog-phlog  stb.),  de  
használatának  elsődleges  célja a blogger,  vagyis  a blog  írója gondolatainak  közreadása,  a  
véleménynyilvánítás.  A magyar bloggerek száma jelenleg csaknem százezerre tehető.  

Előadásomban  magyar  nyelvű  személyes  blogok  szerzőinek  nyelvhasználatát  
vizsgálom  meg közelebbről,  elsősorban  a női bloggerekre  irányítva  a figyelmet. Huffaker 
és  Calvert  (2005),  valamint  saját korábbi  kutatásaim  (Dér  2005a,  b)  alapján  a  következő  
kérdésekre keresem a választ: 

о  Milyen  eltérések  figyelhetők meg  a női  és a férfi bloggerek  önreprezentációjában?  
Milyen  mértékben  árulnak  el  magukról  a  női  és  a  férfi webnaplóírók  személyes  
információkat?  Melyikük  milyen  arányban  használ  az  oldalán  szöveges  és  egyéb  
elemeket (pl. képeket),  s feltehetően milyen céllal teszi  ezt? 



о  Van-e  különbség  a nöi  és a férfi bloggerek témaválasztásában,  és ha  igen,  milyen?  
Hogyan vezetik elő ezeket a témákat? 

о  Megfigyelhető-e  eltérés  az  emotikonok  használatában,  az  érzelemkifejezésben  és  
annak módjában a női  és a férfi bloggerek  között?  

о  Szerepelnek-e  nemi  sztereotípiák  az  egyes  bloggerek  kommentárjaiban,  illetve  a  
blogokhoz  fűzött  hozzászólásokban,  s  ha  igen,  milyenek  (pl.  miért  szokás  a  női  
bloggereket  harisnyának  nevezni,  lásd például  http://blog.lap.hu)?  

о  Mennyiben  különböznek  a megfigyelt jellemzők  az  egyéb  internetes műfajokban, 
így a vitafórumokban tapasztalható gender nyelvhasználati  sajátosságoktól?  

DÉVÉNY ÁGNES -  SZŐKE ANDREA 
„Szakmai  nyelvhasználat" -  egy szükségletelemzés  tanulságai  

Kulcsszavak:  tananyagfejlesztés,  szükségletelemezés,  szakmai  nyelvhasználat,  idegen  
nyelvi  készségek  

A  nyelvtudás  szerepe  -  nemcsak  a  globalizációnak  és  az  EU-csatlakozásnak  
köszönhetően  -  egyre  inkább megnő,  és az általános  idegennyelv-tudás  mellett jelentőssé 
válik  a  szakmai  nyelvhasználat.  Az  Európa  Tanács  is  megfogalmazta  ajánlásait  a  
szakmaspecifikus  nyelvtanulás,  illetve  nyelvoktatás  területén.  A  szaknyelvtanítás,  amely  
Magyarországon  nagyrészt  a  szakirányú  felsőoktatási  intézményekben  zajlik,  a  
nyelvoktatás  szinte  legdinamikusabban  fejlődő  területévé  vált.  A  bolognai  folyamat  
eredményeként  azonban  a  felsőoktatásban  új  típusú  képzések  indulnak  el.  A  
szaknyelvoktatás  számára  ez  a  változás  legtöbbször  óraszámcsökkentést  is  jelent,  így  
szükségessé válik a tananyagok újragondolása és esetleges  átdolgozása.  

A  Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Kereskedelmi,  Vendéglátó-ipari  és  
Idegenforgalmi Főiskolai  Kar  Idegen Nyelvi  Intézeti Tanszékén  elkészítettünk  egy átfogó 
szükségletelemzési  kérdőívet,  hogy  megismerjük  a  kar  szakirányaihoz  kapcsolódó  
szakmákban  tevékenykedő  munkaadók  véleményét  munkatársaik  nyelvtudásának  
szerepéről  és idegen nyelvi készségekre vonatkozó elvárásaikról. Az állapotleíráson  túl az 
eredmények  gyakorlati  célok  megvalósítását  szolgálják. A  felsőoktatásban a  nyelvoktatás  
szűkülő  lehetőségei  ugyanis  a tartalom újragondolása mellett  a módszertani  megújulást is 
szükségessé  teszik,  és  elengedhetetlenné  válik  egy új curriculum  kidolgozása.  A  tanszék  
célja,  hogy  (a  szükségletelemzés  eredményei  alapján)  nyelvoktatási  gyakorlatát  minél  
inkább  a  szakmai  élet  elvárásaihoz  igazítsa,  és  ezáltal  elérje,  hogy  a  hallgatók  
szakmájukban  nyelvileg  „cselekvőképesek"  legyenek,  vagyis  megszerezzék  azokat  a  
kompetenciákat,  amelyek  mind  a szóbeli,  mind  az  írásbeli  kommunikáció  sikerességéhez  
szükségesek. 

Az  előadás  bemutatja  a  szükségletelemzés  eredményeit  és  összefoglalja  annak  
várható hatásait  a tanszék nyelvpedagógiai  és tananyag-fejlesztési munkájára. 

http://blog.lap.hu


DOBOS  CSILLA  
A bírósági tárgyalások  beszédaktus-szerkezete  

Kulcsszavak:  pragmatika,  beszédaktus-elmélet,  illokúciós  aktusok, jogi  nyelv,  bírósági  
tárgyalás 

A  beszédaktus-elmélet  egyik  legfontosabb  célja,  hogy  meghatározza  a  
beszédaktusok  illokúciós  erejét,  vagyis  a  nyelvi  megnyilatkozások  cselekvésértékét.  A  
beszédaktusoknak  a jog  területén joghatása,  jogkövetkezménye  van,  hiszen  a  megfelelő  
jogi kontextusban használt per formatív megnyilatkozásokkal jogokat  és  kötelezettségeket,  
jogi viszonyokat  és minőségeket hozunk  létre, alakítunk  át, illetve szüntetünk  meg.  

A  jogi  nyelv  beszédaktus-elmélet  szempontjából  történő  vizsgálata  mikro-  és  
makropragmatikai  szinten  valósítható  meg.  Előbbi  a  jogi  nyelvhasználatot  zárt  
beszédhelyzetben,  általában  egy  markáns jogi  kontextusban  vizsgálja,  míg  utóbbi  főleg  
filozófiai,  társadalomelméleti  és szociolingvisztikai  szempontból közelíti  meg a jogi  nyelv 
használatát. 

A  mikropragmatikai  szintű  elemzések  egyik  tipikus  színtere  a  tárgyalóterem.  A  
tárgyalást  vezető  bíró,  az  ügyész,  az  ügyvéd,  a  vádlott,  a  tanúk  és  a  tárgyalás  egyéb  
szereplőinek  nyelvi  magatartása többféle pragmatikai  szempont alapján vizsgálható.  Jelen  
előadás  arra  tesz  kísérletet,  hogy  a  bírósági  tárgyalás  résztvevőinek  interakcióját  az  
elhangzó  megnyilatkozások  illokúciós  ereje  alapján  jellemezze.  Az  illokúciós  aktusok  
(például  ígérés,  figyelmeztetés,  felszólítás  stb.)  rendkívül  sokfélék  lehetnek,  ezért  
csoportosításuk  nem kis fejtörést okozott  nyelvészek  és  filozófusok  számára  egyaránt.  Az 
előadásban  a  tárgyalótermi  interakcióra  leginkább jellemző  illokúciós  aktusok  típusai  és  
azok funkciói kerülnek  bemutatásra.  

DÓLA MÓNIKA 
Formulaszerű  nyelvhasználat  az  idegennyelv-tanításban  

Kulcsszavak: formulaszerű  nyelvhasználat,  holisztikus feldolgozás,  konvenció,  
beszédaktus-elmélet,  tanulhatóság  

Az  idegennyelv-oktatásban  ma  már  evidencia,  hogy  nem  elegendő  erős  
grammatikai  és  lexikai  alapot  nyújtani  a  tanulóknak  ahhoz,  hogy  képesek  legyenek  
kiépíteni  kommunikatív  kompetenciájukat.  Az  előadás  azt  tárgyalja,  milyen  feldolgozás-
és  nyelvhasználatbeli  előnyöket  tartogat  a  magyar  mint  idegen  nyelv  számára  az  újabb 
nemzetközi  szakirodalom  figyelmének  központjában  álló  úgynevezett  formulaszerű  
nyelvhasználat  kutatása és az eredmények beemelése az oktatási  gyakorlatba.  

A  formulaszerű  nyelvhasználat  (formulaic  language)  elnevezés  arra  utal,  hogy  
minden  beszélőközösség  rendelkezik  egy  olyan  terjedelmes  kifejezéstárral,  amely  
morfémák  és/vagy  szavak  többé-kevésbé  rögzült  láncolataiból  áll,  és  amelyeket  a  
beszélők  rutin  beszédhelyzetekben  szokásszerűen  használnak.  Nemcsak  a  
nyelvelsajátításra  és  nyelvtanulásra,  hanem  a  felnőtt  anyanyelvi  beszélők  
nyelvhasználatra  is jellemző,  hogy  olyan  több  elemből  álló  morféma-  vagy  szósorokat  



használnak,  amelyeket  egyetlen előre szerkesztett  nagy egységként tárolnak  a hosszú távú 
memóriában,  és  onnan  elemezetlenül,  mint  egy  nagy  szót,  hívnak  elő  a  használat  során,  
nem pedig valós időben nyelvtani szabályok segítségével  generálják őket.  

A  magyar  mint  idegen  nyelv  oktatásának  új  irányt  szabhat  a  szociális  interakció  
pragmatikai  vizsgálata  és  a  nyelvelsajátítás  pszicholingvisztikai  valóságának  kutatása,  
amely  keretben  fény derülhet  az  eddig  nem  kutatott  magyar  formulaszerű használatra,  és  
az  eredmények  beilleszthetők  lehetnek  az  oktatási  gyakorlatba.  Az  előadás  első  nagy  
egysége  röviden  összefoglalja  a  pragmatika,  a  pszicholingvisztika  és  a  nyelvpedagógia  
területén  végzett  idevonatkozó  kutatásokat,  majd áttekinti  a  formulaszerű  nyelvhasználat  
terminológiáját  és  definícióit.  A  második  tartalmi  egység  javaslatokat  tesz  a  jelenség  
magyar  megnevezésére,  és tárgyalja a formulaszerű nyelvhasználatnak  a kutatásban  és az 
oktatásban  releváns  meghatározását,  elemeit,  valamint  beazonosíthatóságának  és  
tanulhatóságának-taníthatóságának  kérdéseit,  végül kijelöli a további kutatás  irányát.  

DOMONKOSI  ÁGNES  
A nyelvi értékítéletek típusai és funkciói 

Kulcsszavak:  nyelvi értékítélet,  nyelvi  attitűd,  normativitás,  a  nyelvhasználat  
nyilvánossága 

Az  értékelés  mozzanata  a  nyelvhasználat  szükségszerű  velejárója,  mivel  a  
nyelvhasználat  viselkedés,  cselekvésfajta,  és  így  a  másikról  alkotott  kép  igen  lényeges  
meghatározója.  A  kommunikáció  során  a  beszélők  folyamatosan  értékelik  önmaguk  és  
beszédpartnereik  beszédmódját.  A  beszédpartner  nyelvhasználatának  értékelése  igen  
gyakran  reflektálatlan és kifejtetlen (és csak  speciális  kommunikációs  helyzetekben  válik  
reflektálttá),  de  így  is  befolyásolja  a  másikhoz  való  viszonyulást.  A  beszélő  
szociokulturális  háttere,  nyelvi  szokásrendszere,  normái  és  attitűdjei,  a  nyelvről  való  
tudása  és  hiedelmei  együttesen  határozzák  meg  az  értékelést,  így  abban  érzelmi  
összetevők  is szerepet  kapnak.  

A  beszédpartner  nyelvhasználatának  spontán  értékelésében  igen  erőteljesen  
érvényesül  a  feltűnőség,  illetve  a  megszokottól,  a  saját  nyelvhasználattól  való  eltérés,  
illetve  a  helyesség-helytelenség  kettőssége.  A  helyességnek  és  a  helytelenségnek  a  
nyelvről  való  tudásban  erőteljesen  érvényesülő  dichotómiája  miatt  a  népi  szemléletben  
(vagyis  a  laikus  nyelvhasználók  nyelvvel  kapcsolatos  nézeteiben)  a  szabályozottság,  a  
normativitás kimondatlan  igénye is felismerhető. 

A  nyelvhasználati  színtereknek  a  nyilvánosság  foka  szerinti  fokozatait  (intim,  
személyes,  társadalmi,  közéleti)  tekintve  feltételezhető,  hogy  minél  nyilvánosabb  a  
színtér,  annál  nagyobb  a  saját  és  a  másik  nyelvhasználatának  értékelési  kényszere,  
kontrollja. 

Előadásomban  egyrészt  a  Nyelvtudományi  Intézet  nyelvművelő  osztályán  zajló  
attitűdvizsgálat  kérdőíveinek  és  interjúinak  értékelése,  másrészt  internetes  fórumok  
véleménynyilvánításainak  tartalomelemzése  alapján  próbálom  meg  bemutatni  ezeknek  a  
nyelvi értékítéleteknek  a tipikus változatait  és lehetséges funkcióit. 



A  nyelvi  értékítéletek  vizsgálata  és  sajátosságaik  elemzése  fontos  lehet  az  
anyanyelvi  nevelés  és  a  nyelvművelés  számára  is,  hiszen  ezeknek  az  értékítéletek  
visszahatnak  a nyelvhasználatra  és a nyelvi változásokra  is.  

DORÓ KATALIN 
Aktív és passzív szókincs az idegennyelv-tanulásban  és tanításban 

Kulcsszavak:  passzív  szókincs,  aktív szókincs,  szókincsmérés,  nyelvgyakorlás,  angol  nyelv  

Jóllehet  az  aktív  és passzív  szókincs  kifejezések jelentése  egyértelműnek  tűnik,  és  
gyakran  használjuk  azokat  mind  az  anyanyelv,  mind  az  idegen  nyelvek  esetében,  a  
receptív/passzív  és produktív/aktív  fogalmak  többféle  értelmezést  kapnak  a  nemzetközi  
szókincskutatásokban.  Nyelvtanárok  és  kutatók  azonban  egyetértenek  abban,  hogy  nem  
egyforma  mértékben  ismerjük  azokat  a  szavakat,  melyekkel  a  nyelvtanulásunk  során  
találkozunk,  illetve  hogy  passzív  szókincsünk  nagyobb,  mint  az  aktívan  használt  
szóanyag. 

Míg  egy  idegen  nyelv  nyelvtani  szabályrendszere  viszonylag  könnyen  
behatárolható  ismeretanyag,  addig  a  szótanulás  állandó,  soha  véget  nem  érő  folyamat.  
Nemzetközi tanulmányok azt mutatják, hogy egy új szóval vagy kifejezéssel való egyszeri 
találkozás  nem jelenti  azt,  hogy  legközelebb  a  nyelvtanuló  felismeri  az  adott  szót  vagy  
kifejezést,  azaz  még  passzív  szókészletébe  sem  illeszti  azt  bele.  6-20  alkalom  is  kellhet  
ahhoz, hogy egy új elem az aktív szókincs részévé váljon. 

Előadásom  áttekinti  azokat  a  legfontosabb tényezőket,  melyek  befolyással  vannak  
a  tanulók  szókincsének  nagyságára.  Ilyenek  például  a  tananyag,  a  célnyelvvel  az  
iskolában  és  az  iskolán  kívül  eltöltött  idő,  a  szóbeli  és  írásbeli  nyelvgyakorlás,  a  
motiváció,  a szókincsfejlesztés és számonkérés  módszere.  

Az  előadásomban,  a  szakirodalmi  áttekintés  után,  bemutatom  egy  angolul  tanuló  
középiskolások  körében  végzett  próbafelmérés  eredményeit  és  tapasztalatait.  Az  
adatfelmérés  során  a diákok  egy  passzív  és egy  aktív  szókincset  mérő  standard  tesztet  és  
egy  nyelvtanulásukra  vonatkozó  kérdőívet  töltöttek  ki.  A  kutatás  egyrészt  azt  vizsgálja,  
hogy  milyen  mértékben  függ  a  nyelvtanulók  által  használt  aktív  szókészlet  passzív  
szókincsük nagyságától.  Másrészt  az adatok feldolgozása rávilágít  arra, hogy a különböző 
nyelvtanulási tényezők hogyan járulnak hozzá az idegen nyelvi szókincs fejlesztéséhez. 

DÖMŐK  CSILLA  
Über die Sprachen in Europa -  Minderheitensprachen,  sprachliche Rechte 

Kulcsszavak:  Menschenrechte,  Die  Vereinten Nationen,  Menschenrechtsidee,  angeborene  
Rechte,  ideengeschichtliche  Vorverständnisse  

Über  den  Inhalt  des  Konzeptes  der  Menschenrechte  herrscht  kein  tatsächlich  
universeller  Konsens.  Die Bestandaufnahme der Ergebnisse jenes  Prozesses,  seit  1948 im 
Rahmen  der  Vereinten  Nationen  zu  einer  universellen  Festschreibung  völkerrechtlich  



verbindlicher  Menschenrechtsnormen  zu  gelangen,  lässt  keine  optimistischere  
Schlussfolgerungen  zu.  Das  verbale  Bekenntnis  vieler  Staaten  dieser  Welt  zu  den  
Menschenrechtsinstrumenten  der Vereinten Nationen vermag über zum Teil fundamentale 
geistig-philosophische  Differenzen  hinwegzutäuschen.  Die  vielfältigen  Deutungen  der  
Menschenrechtsidee  reflektieren  Unterschiede  des  geistig-philosophischen  Zugangs  zur  
Idee  unveräusserlicher,  vorstaatlicher  und  angeborener  Rechte  aufgrund  divergierender  
kultureller  und  ideengeschichtlicher  Vorverständnisse,  vor  allem  aber  äussern  sich  in  
ihnen  die  voneinander  abweichenden  politischen  Zielvorstellungen,  denen  das  
Menschenrechtskonzept  dienstbar gemacht werden soll.  

DÖTSCHNÉ DR. HOLLÓS ZITA 
Kollokációk és  korpusznyelvészet  

Kulcsszavak:  korpuszalapú  kollokációelmélet,  német elektronikus  korpuszok,  statisztikai  
kookkurenciavizsgálat 

Egy  kétnyelvű,  szintagmatikus  tanulói  szótár  legfőbb  feladata  a nyelvi  produkció  
szempontjából  létfontosságú  szókapcsolatok  és  kollokációk  összegyűjtése  és  didaktikai  
szempontokat  is  figyelembe vevő tipologizálása.  A korpusznyelvészet  az  elmúlt  években  
olyan  adatgyűjtési  és  -szelekciós  módszerekkel  ajándékozta meg  a lexikográfiát,  melyről  
korábban  álmodni  sem  mertek,  de  komoly  kihívások  elé  is  állította  ezt  a  tudományágat.  
Az  óriási,  autentikus  adatmennyiség  ugyanis  szelekcióra  szorul,  és ezeknek  az  adatoknak  
a  rendszerezése  néhány  esetleges  példán  kidolgozott  és  kontrasztív  szempontokat  ritkán  
figyelembe vevő szókapcsolat-tipológiával  már nem megoldható.  

Vajon  össze  lehet-e  gyűjteni  a korpusznyelvészet  adta új  lehetőségekkel  valamely  
szótári  adatbázis  számára  a  leggyakoribb  és/vagy  legjellemzőbb  
szókapcsolatokat/kollokációkat?  El  lehet-e  határolni  -  részben  az  új  módszerek  
felhasználásával -  a szabad  szókapcsolatokat  a kollokációktól,  illetve  lehetséges-e  egy,  a  
haladó  nyelvtanulók  igényeit  figyelembe  vevő,  gyakori  szókapcsolatokat/kollokációkat  
rendszerező  elmélet,  amelynek  segítségével  ezen  szókapcsolatok  szisztematikus  és  
felhasználóbarát  lexikográfiái  ábrázolása  is végre  megvalósulhatna?  Ezekre  a  kérdésekre  
próbál az előadás lehetséges új válaszokat  adni.  

DRESCHER J. ATTILA 
Nyelvhasználati  dilemmák és visszailleszkedési  nehézségek a határon túli fiatalok 

esetében 
Kulcsszavak:  határon  túli fiatalok, szülőföldi  alapképzés,  nyelvi és tartalmi  előkészítők,  

latens 

A  határon  túlról  felsőfokú  tanulmányok  folytatására  Magyarországra  érkező  
('kijövő')  magyar  nemzetiségű  hallgatók  számos nehézséggel  kényszerülnek  megküzdeni  
a  pár  hónapos  vagy  teljes  alapképzési  idő  alatt.  Tapasztalatainkat  és  statisztikai  értékre  



aspiráló  becsléseinket  a  Márton  Áron  Szakkollégium  hálózatában  (annak  négy  országos  
tagkollégiumában)  szereztük  több  év  átlagában.  Ezek  a  hallgatók  jelentős  anyagi,  
kulturális  és  mentális  hátrányban  vannak  a magyarországi,  „belhoni" diákokkal  szemben,  
másfelől  -  ugyan  regionális  függőségtől  meghatározottan  eltérő  mértékű  -  szakmai  és  
nyelvi  előképzettségi  hiányosságok  jellemzik  legtöbbjüket.  Összefoglalóan  s  némi  
globális  torzítással  azt  mondhatjuk:  szegényebbek  és  sokszor  nyelvi  hendikeppel  
indulnak.  Hogy  ez  a  hátrány  mikorra  és  milyen  következményekkel  faragható  le,  ennek  
elemzésére vállalkozunk  előadásunkban.  

A  Kárpát-medence  eltérő  fejlettségű  és  nemzetiségi  összetételükben  megosztott  
lakosságú  államaiból  egyformán  érkeznek  az  országba  ösztöndíjas,  részképzéses  vagy  
költségtérítéses  hallgatók.  Ami  közös  bennük:  a  hazatérés  dilemmája.  Haza,  de  hova;  
haza,  de  mire?  A  szülőföldi  és  óhazai  politikumtól  és  gazdasági  környezettől  is  
befolyásolt  döntés  kimenetelébe  egyre  inkább  érzékelhetően  belejátszik  a  nyelv  vagy  
nyelvek  bírásának  kérdése.  A  magyar  nemzetiségi  lét  ugyanis  gyakorta  nyelvi  ellenállást  
is takar, ami a közoktatástól  a felsőfokig ívelő, tisztán magyar nyelvi irányú törekvésekkel  
jár.  Ez  végső  soron  uniós  közegben  vagy  a  szülőföldi  visszailleszkedés  folyamatában  
kedvezőtlen  hatású  a  munkavállaló  számára,  ha  sem  élő  idegen  nyelvet,  sem  
szomszédsági,  értsd: ottani államnyelvet nem beszél.  

Ha  javítani  akarjuk  a  hazatérés  százalékos  arányát,  ha  csökkenteni  akarjuk  az  
említett  nehézségeket,  és  legalább  a  nyelviek  felszámolására  törekszünk,  hasznos  és  
szükséges  egy  nyelvoktató-vizsgáztató  centrum  mielőbbi  létrehozása,  mellyel  a  
szülőföldön való boldogulás esélyei  is tovább javíthatók. 

DRIUSSI, PAOLO -  FUSCO, FABIANA 
Új valóság: eltérő igények a fordításban 

(különös tekintettel  a magyar és az olasz nyelvre) 
Kulcsszavak: fordítás,  szótárak,  korpuszok,  oktatás,  olasz  nyelv  

Az  1989-es  magyarországi  fordulatot követő  nagy  kulturális  változások,  illetve  az  
Európai Unióhoz való csatlakozás következményeként  a magyar nyelv új  kommunikációs 
kérdésekkel  és  feladatokkal találta  magát  szemben:  a megváltozott  társadalmi,  gazdasági,  
kulturális  stb.  helyzet  új  kihívások  elé  állította  a  nyelvet  is.  A  nyelvben  elsősorban  a  
szókincsbei i  változások  követhetők  nyomon.  A  megváltozott  valóság,  az  új  
kommunikációs  szituációk  leírása,  bemutatása  érdekében  új  elméleti  és  gyakorlati  
megoldások keresése vált  szükségessé.  

Előadásunkban  a következő témákat érintjük: 
1/  Fordítással  kapcsolatos  problémákat,  elsősorban  az  olasz  és  a  magyar  nyelv  

vonatkozásában.  A gyorsan  változó valóság  minél  pontosabb nyelvi kifejezése érdekében 
a  szókincs  korszerűsítésére  szeretnénk  felhívni  a  figyelmet.  Részletesen  is  szólunk  a  
különböző  fordításelméleteknek  az  oktatásban  tapasztalt  gyakorlati  megvalósításáról,  
illetve  megvalósíthatóságáról.  Ez  a  kérdés  szoros  összefüggésben  van  a  fordítás  céljait  
szolgáló eszközök (szótárak, korpuszok stb.) készítésével  és azok ügyes felhasználásával.  



2/ A korszerűsített  magyar nyelv  olasz anyanyelvűek  számára történő tanításáról  is  
kívánunk szólni (általánosságban  is és különös tekintettel  a tolmács-  és fordítóképzésre). 

EKLICSNÉ LEPENYE  KATALIN  
Miért tanítsunk szakmai  kommunikációt?  

Kulcsszavak:  szakmaintem,  kommunikáció,  absztrakció,  kód  

A  21.  század  népszerű  kutatási  területei  között  megtaláljuk  a  szakmai  
kommunikációval,  a  szakmai  nyelvhasználattal  foglalkozó  lingvisztikai,  szociokulturális  
és  kulturpszichológiai  megközelítéseket  is,  amelyek  tanulmányozása  segíti  a  szakmai  
kommunikáció  dimenzióinak  megismerését.  De miért van erre szükségünk? Az előadás az 
orvos,  tanár  és pilóta  szakmák  szakmaintern  operatív  írásos kommunikációjának  egy-egy  
dokumentumát  szándékozik  összevetni, miközben  a fenti kérdésre keresi a választ. 

A  konkrét  források  vizsgálata  az  orvos  és  a  pilóta  szakmai  kommunikációjának  
hasonló  elemeit  fedi fel. A műfaj tartalmi,  formai és lexikai jellemzői  az orvos  és a pilóta 
írásos  kommunikációjában  a  magasabb  absztrakciós  fokú  szaknyelv  biztos  használatát  
tükrözik,  amely  mögött  szilárd  szakmai  háttérismeret  húzódik  meg.  Szakmainternségük  
abban  is  megnyilvánul,  hogy  az  ismert  forgalmakat  kódokkal,  rövidítésekkel  jelölik.  
Mivel  mindkét  szakma  minimális  redundanciát  enged  meg  a  legtöbb  kommunikációs  
műfajban, a szakmabeliek  számára elfogadott, és logikusan  értelmezhetőnek  tekinthető  az  
idegen szavak rövidítését tartalmazó  írásos  dokumentum.  

Az  általános  iskolai  angol  tanár  verbális  kommunikációjának  megvalósulása  a  
szakmaspecifikus  jegyeket  hordozva  a  köznyelvihez  közelálló  szaknyelv  használatát  
tükrözi.  A  szakmai  intenció  (a  magyarázó,  értelmező  szándék)  hatása  érvényesül  a  
vizsgált  dokumentumban  is,  mindenki  számára  érthető  és  könnyen  befogadható  
információ fogalmazódik meg.  

Ezen  ismeretek  birtokában  láthatjuk,  hogy  egy  szakmát  megtanulni  a  szakmai  
kommunikációs  készségek  fejlesztése  nélkül  kockázatos,  hiszen  a  későbbiek  folyamán,  
szakmai  szituációkban  komoly,  akár  végzetes  kommunikációs  zavar  keletkezhet.  Ennek  
elkerülése  természetesen  nem  pusztán  a  technikák  sikeres  használatán  múlik,  a  személy  
képzettsége,  attitűdje,  személyiségjegyei,  pszichikai  ismérvei,  kulturális  háttere  mind  
befolyásolják  a  kommunikáció  hatékonyságát.  Azonban  alapos  szakmai,  szaknyelvi  
ismeretekkel  felvértezve  felelősségteljesebb  munkavégzés  és  minőségi  kommunikáció  
valósulhat  meg.  



ERDÉLYI  ÁRPÁD  
Anyanyelvi  és idegen nyelvi  olvasásmegértés  

(Vizsgálat  egy magyar-német  kisebbségi  oktatást folytató  gimnáziumban)  
Kulcsszavak:  anyanyelvi  olvasásmegértés,  idegen nyelvi  olvasásmegértés,  idegen nyelvi  

kompetencia,  olvasási  stratégiák,  metakogníció  

Vizsgálatunkban  egy  magyar-német  két  tannyelvű  kisebbségi  oktatást  folytató  
gimnázium  15  éves  korosztályának  német  nyelvi  kompetenciáját,  valamint  a  magyar  és  
német olvasásmegértését  vizsgáltuk. A felmérés során elsősorban arra voltunk  kíváncsiak,  
hogy  az  idegen  nyelvi  olvasásmegértésre  hogyan  hat  az  anyanyelvi  olvasásmegértési  
teljesítmény,  az  idegen  nyelvi  kompetencia,  valamint  az  olvasás  során  esetlegesen  
alkalmazott  olvasási  stratégia.  Kérdéseink  megválaszolására  három  tesztet  használtunk,  
melyek  a  tesztekkel  szemben  támasztott  kritériumoknak  (objektivitás,  validitás,  
reliabilitás)  megfeleltek.  Végezetül  összevetettük  a  vizsgálatban  részt  vett  tanulók  
teljesítményét a hazai, illetve a nemzetközi  standard tesztek  eredményével.  

Az  idegen nyelvi  olvasás  mint függő változó,  valamint  az anyanyelvi  olvasás és az 
idegen  nyelvi  kompetencia  mint  független változók közötti  összefüggés azt mutatta,  hogy 
míg  az  előbbivel  nem  találtunk  szignifikáns  kapcsolatot,  utóbbival  erős  szignifikáns  
kapcsolat  mutatható  ki  (p=0,000).  Az  olvasási  stratégiák  használata  csak  kis  mértékben  
hat  az  olvasási  teljesítményekre.  További  vizsgálatunk  kimutatta,  hogy  jobb  német  
olvasásmegértési  teljesítményhez  nagyobb  nyelvi  kompetenciaszint  tartozik.  A jó  idegen  
nyelvi  kompetencia  viszont  nem  garancia  arra,  hogy  az  idegen  nyelvi  olvasási  
teljesítmény is jó  minőségű  lesz.  

A tanulók  metakognitiv  tudását  vizsgálva megállapítottuk,  hogy  szoros  korrelációs  
kapcsolat  mutatható  ki  a  tanulói  önértékelés  és  a  magyar  (p<0,005),  valamint  a  német  
(p<0,01)  olvasási  teljesítmények  között,  tanulóink  tisztában  vannak  saját  tudásukkal,  
képességükkel. 

ESZENYI  RÉKA 
'Ez a kedves chat-szöveg csak a tanárnőnek  íródott.'  

Motiváció és attitűdök egy rendszeresen csevegő középiskolás  angol  csoportban  
Kulcsszavak:  idegennyelv-oktatás,  internet,  motiváció  és  attitűdök  

Az tanulmány  egy  11. évfolyamos angol  csoportban végzett,  egész tanéven  át tartó 
vizsgálat  eredményeit  ismerteti.  A  tanulók  heti  rendszerességgel  végeztek  számítógépes  
csevegő  feladatokat. A tanulmány  órai megfigyeléseket,  a csevegések  szövegkönyvét  és a 
tanulókkal  készített  interjúkat  elemezi.  Dörnyei  és  Ottó  (1998)  motivációs  modelljére  
alapozva  három  fázisban  írom  le  a  csoport  motivációját:  akció  előtti  állapot,  akciós  
állapot, akció utáni  állapot.  

A  fázisok  elemzése  azt  mutatja,  hogy  az  akció,  vagyis  a  csevegő  feladatokkal  
színesített  órák  időszaka  előtt  a  diákok  nagyobb  motivációval  bírtak,  mint  amikor  
rendszeresen  részévé  vált  az  óráknak  a  csevegés.  Az  új  feladattípus  megismerésével  és  



előnyeinek  felismerésével  azonban  új  lendületet  kaptak  a  tanulók,  ami  hozzásegítette  
őket,  hogy  saját  tanulási  stílust  alakítsanak  ki  a  csevegésben.  Év  végén,  a  csevegő  
program  végeztével  a  résztvevők  értékelték  a  programot  saját  nyelvtanulásuk  
szempontjából. A program  igen eredményesnek  és sikeresnek  bizonyult,  és az új tantermi 
médium  az  esetek  többségében  pozitívan  hatott  a  tanulók  motivációjára.  Habár  a  
számítógépes  csevegés  igen  vonzó  a  középiskolás  korosztályú  diákok  számára,  ez  nem  
jelenti  azt,  hogy  az  angol  órai  csevegő  feladatokban  feltétlenül  erőfeszítéseket  tesznek  a  
csevegők,  hogy  nyelvileg  is  profitáljanak  a  párbeszédekből.  A  vizsgálat  eredményei  
érdekes tanulsággal  szolgálnak  a csevegés  órai  alkalmazására  vonatkozólag:  a  résztvevők 
bevonása  a  feladatok  tervezésébe,  a  feladatok  autentikussága  és  a  szövegek  utólagos  
átnézése a tanulókkal kulcsfontosságúnak bizonyult  a motiváció szempontjából. 

A  tanulmány  része  még  egy  csevegés  iránti  attitűdöket  vizsgáló  kérdőív  is.  A  
rendszeresen  csevegő  csoport  hasznosabbnak  ítélte  az  órai  csevegést,  mint  az  a  csoport,  
ahol  csak  két  ízben  csevegtek  a  tanulók.  Hasonlóan  ítélte  meg  azonban  a  két  csoport  a  
módszer  érdekességét,  a csevegés  által  biztosított  önálló tanulás  lehetőségét  és  a  csevegő 
órák oldott  hangulatát.  

ÉVA ERZSÉBET 
A kompetencia  és a személyiség kapcsolata  a kommunikatív  nyelvoktatásban  

Kulcsszavak:  tevékenységközpontú  nyelvoktatás,  a nyelvtanuló  személyisége,  nyelvi  
kompetencia,  szociokulturális  kompetencia  

Bármely  idegennyelv-tanulás  célja  az  Európai  keretrendszer  tevékenységorientált  
nyelvfelfogása szerint  az, hogy  a nyelvhasználók  a nyelvet  -  egy társadalom tagjaiként  -
bizonyos  feladatok  elvégzésére,  adott  körülmények  között,  meghatározott  környezetben  
eredményesen  használni  tudják.  E  tevékenységközpontú  megközelítés  számba  veszi  a  
nyelvtanuló  kognitív,  érzelmi  és  akarati  erőforrásait,  képességeinek  teljes  skáláját,  
amelyeket  az  egyén  mint  a társadalom  cselekvő  tagja céljai  elérésére  mozgósít.  Mivel  az  
egyes  kompetenciák  a  személyiség  komponensei,  jelentősen  befolyásolják, motiválják  a  
képességek,  képességrendszerek  alakulását.  A  kompetenciaelméletek  (modellek)  célja  
annak  a bemutatása,  hogy mit  kell  a nyelvtanulónak  tudnia  ahhoz,  hogy  az idegen  nyelvi  
kommunikáció  során  úgy  viselkedjen,  cselekedjen,  ahogyan  azt  valójában  teszi.  A  
performanciaelméletek  pedig annak leírásai,  hogy  az egyén aktuálisan  hogyan  viselkedik,  
cselekszik.  A  performancia  tehát  a kompetencia  működésének  megfelelően  megvalósuló  
aktuális viselkedés,  tevékenység.  

A  nyelvtanulás  célját  figyelembe  véve  a  kommunikatív  kompetenciát  alkotó  
elemek  közül  a  nyelvtanuló  személyiségére  a  szociokulturális  kompetencia  bír  a  
legnagyobb  hatással.  Ez  azt  igényli  a  nyelvhasználótól,  hogy  ismerje  az  adott  ország  
társadalmi,  kulturális,  környezeti  hatásának  nyelvi  megformálását,  s  azt  relevánsán  
alkalmazni  is  tudja.  A  szociokulturális  kompetencia  fontos  feltétele  a  helyes  és  
alkalomhoz  illő  nyelvhasználatnak,  szélesíti  a  nyelvtanuló  látókörét,  ugyanakkor  a  
személyiségfejlődésben  is jelentős  változást  hoz.  A  tanuló  nagyobb  együttérzéssel  érti  



meg  mások  érzéseit, jobban  elfogadja az  eltérő  kulturális  vagy  etnikai  közegben  élőket,  
élménynek  tekinti  a  másik  kultúra  megismerését,  s  ezáltal  jobban  értékeli  saját  
kultúrájának sajátosságait, megismerkedik  más gondolkodású és viselkedésű  emberekkel.  

Előadásomban  a  szociokulturális  kompetencia  fejlesztéséhez  szükséges  nyelvi  
anyagot  szeretném  bemutatni  a  legfrissebb  orosz  nyelvkönyvek  kapcsán.  (Ирина  
Осипова:  Ключ,  2006.,  Bencs  Katalin  -  Dudics  Pálné  -  Lilja  L.  Vokhmina:  Русский?  
Да!,  -  Да! Да! 2005.) 

ÉVA ERZSÉBET 
Az anyanyelvi oktatásért  Kárpátalján 

Kulcsszavak: nyelvápolás, nyelvi jogok, magyar kultúra, iskolai  könyvtárak 

A Kárpátaljai Magyar  Pedagógus  Szövetség  kiemelkedő  szerepet  tölt  be  a  magyar  
nyelvű  oktatásért,  az  anyanyelvnek  a  szórvány  vidéken  történő  megőrzéséért.  Már  
második  éve  fontos  programnak  számít  a  szórványprogram,  amely  biztosítja,  hogy  
Kárpátalja  valamennyi  magyarok  által  lakott  településén  (Kőrösmező,  Gyertyánliget,  
Csongor,  Zágszony,  Kaszony,  Bátyú,  Szolyva  stb.)  anyanyelvi  oktatás  legyen. Az  évente  
megrendezésre kerülő Pedagógus Akadémia jó  lehetőséget biztosít  a szaktanároknak  és az 
iskolai  könyvtárosoknak  arra,  hogy  találkozzanak  az  anyaország  meghívott  neves  
szakembereivel  (pl.  2005-ben  Prof.  Horányi  Özséb),  tapasztalatot  cseréljenek,  és  
megbeszéljék  az  anyanyelvi  nevelés  során  felmerülő  problémákat.  Előadásomban  
részletesen  beszámolok  a  nyári  Kölcsey  Pedagógusakadémia  munkájáról,  a  kárpátaljai  
magyar  iskolai könyvtárakért  indított  mozgalomról.  

FALKNÉ BÁNÓ KLÁRA 

Miért nincs elég interkulturális tréning Magyarországon,  és mi a teendő? 
Kulcsszavak:  interkulturális  tréningek,  hatékony  interkulturális viselkedés,  a kultúra  mint  

szellemi  beprogramozás,  interkulturális  útmutató,  nyelvtanulás  

Az  utóbbi  évtizedben,  de  különösen  Európai  Uniós  tagságunk  óta  egyre  több  
nemzetközi  projektben,  illetve  programban  vesz  részt  Magyarország.  A  multikulturális  
programokat  vezető  menedzserek,  illetve  az  azokban  résztvevő  szakemberek  számára  
alapvetően  fontos,  hogy  képesek  legyenek  reagálni  az  interkulturális  kommunikációs  
helyzetek  kihívásaira,  hogy  tudatosan  kezeljék  az  ezen  helyzetekből  adódó  
konfliktusokat.  Számos  példát  említhetnénk  annak  bizonyságára,  hogy  ha  interkulturális  
felkészülés  után  lépünk  kapcsolatba  idegen  kultúrák  tagjaival,  sokkal  sikeresebbek  
leszünk.  Azok  az üzletemberek,  akik próbálják  megismerni  külföldi partnereik kultúráját  
és  legalább alapszinten  a nyelvét,  sokkal nagyobb üzleti  előnyre tesznek szert, mint  azok,  
akik ezt nem tartják fontosnak. 



Az  interkulturális  interakciókra  való  felkészülés  három  fő  eleme  egyrészt  az  
emberek  ráébresztése  a  kulturális  különbségekre  és  ezen  belül  saját  kultúrájuk  
jellemzőire,  másrészt  a  különbségek  okainak  ismerete,  illetve  megértése,  valamint  a  
hatékony  interkulturális  viselkedésre  való  készségek  és  képességek  kialakítása.  A  
felkészítés ideális esetben interkulturális tréningeken,  illetve nyelvtanulás útján történik. 

Az előadás bemutatja egy 2005.  április -  2006. január  időszakban  Magyarországon  
tevékenységet  folytató  nemzetközi  szervezeteknél  történt  felmérés  eredményeit  az  
interkulturális  tréningek  hiányának  okairól.  A  megkérdezett  szervezeteknek  huszonöt  
százalékánál  van  valamilyen  formában  interkulturális  tréning,  és  ezeknél  is  főleg csak  a  
felső  vezetők  számára.  Ez  nem  kielégítő  eredmény  tekintettel  a  kérdés  fontosságára.  
Interkulturális  tréningek  hiánya  esetén  interkulturális  útmutató  biztosítása  lehet  a  
probléma  ideiglenes  megoldása.  Ez  egyrészt  tartalmazza  az  interkulturális  tanulmányok  
alapjait, másrészt az idegen nyelvek oktatásának, illetve tanulásának hatékonyabbá tételét.  

FATA ILDIKÓ 
Eredmények,  feladatok és kihívások  -

avagy hol tart ma a hazai  szaknyelvkutatás?  
Kulcsszavak:  alkalmazott  nyelvészet,  szaknyelvkutatás,  szaknyelvi  kommunikáció,  

többnyelvű  Európa  

Míg az előző  évszázad  70-es,  80-as  éveinek  Magyarországát  egy  élénk  és  ígéretes  
szaknyelvkutatási  hullám  jellemezte,  addig  a  90-es  évek  elején  ez  a  tendencia  
nyugvópontra jutott. Az újbóli megélénkülést  a rendszerváltás,  az ezredforduló és  hazánk 
csatlakozása  a  többnyelvű  Európához  hozta  meg.  A  mai  szaknyelvkutatás  alkalmazott  
tudománynak  tekinthető:  az  aktuális  kutatásokat  nem  elsősorban  a  tudományos  
érdeklődés,  a  rendszerszemlélet,  a  metaszaknyelvi  kutatások,  valamint  a  fejlődési  
tendenciák  prognosztizálhatósága,  hanem  a  szaknyelvek  szövegfajtákban  való  
megnyilvánulása,  oktatási  célokra  való  alkalmassá  tétele,  a  szakmai  és  szaknyelvi  
kommunikáció  elsajátítása,  a  szakfordítók  képzése,  illetve  a  kétnyelvű  szakszótárak  
előmunkálatai  motiválják.  Ennek  megfelelően  a  mai  hazai  szaknyelvkutatás  a  legtöbb  
impulzust  és  a  legfőbb  aktuális  eredményeket  a  transzlatológia  tudományának,  a  
(meta)szaklexikográfiának,  a  szaknyelvoktatásnak,  a  (szak)nyelvhasználati  és  a  
nyelvstratégiai,  valamint  a  korpusznyelvészeti  és  a  számítógépes  nyelvészeti  
kutatásoknak  köszönheti.  A  hazai  szaknyelvi  kutatások  fő  bázisainak  ezáltal  a  
szakintézmények  és jól  körvonalazható kutatási területeik  tekinthetők.  

Előadásomban  megkísérlem  felvázolni  és  megkülönböztetni  a  hagyományos,  
szűkebb  értelemben  vett  tudományos  alapú  szaknyelvkutatás  feladatait  és  aktuális  
kihívásait,  valamint  a tágabb  értelemben  definiált, több kutatási  terület  metszéspontjában  
elhelyezkedő  interdiszciplináris  szaknyelvkutatást,  annak aktuális eredményeit  és jövőbeli 
feladatait.  Örvendetes  tény,  hogy  a  legújabb  kutatási  tendenciák  ismét  a  
terminológiakutatás  mint  a tudományos  alapú  szaknyelvkutatás  irányába  mutatnak.  Mind  
az általános terminológiatanban,  mind pedig  a kontrasztív  szaknyelvi  kutatásokban  óriási  



kutatási potenciál  és lehetőség rejlik a magyar tudósok számára. Míg a többnyelvű  Európa  
Unióban  az  elsődlegesen  használt  munkanyelvek  nyelvpolitikusai  és  nyelvstratégái  a  
lingua  franca  státuszáért  versengenek,  addig  hazai  kutatóink  az  anyanyelvhasználathoz  
való  jog  biztos  tudatában  alapkutatásokat  végezhetnek,  és  ezzel  nemcsak  a  
magyarországi,  hanem  az  európai  (meta)szaknyelvi  kutatásokat  is  jelentős  mértékben  
gazdagíthatják. 

FAZAKAS EMESE 
A vertikális dimenzió metaforái  

Kulcsszavak:  vertikalitás,  értékdimenzió,  metaforikus  konceptualizáció,  szolidáris  értékek  

Vizsgálatom  tárgya  három  szemantikailag  összefüggő igekötő,  a fel,  a le  és  az  alá 
használatából  eredő  köznyelvi  metaforák.  A  vizsgálat  anyagául  szolgáló  korpusz  a  
Magyar  Nyelv  Értelmező  Szótára  (1959-1962,  ErtSz.)  és a Magyar  Értelmező  Kéziszótár  
(2003,  ÉKSz.) fel,  alá  és  le  igekötős  igéire  épül.  A  vizsgálat  elméleti  megalapozása  a  
kognitív  nyelvészet.  

A kognitív  nyelvészet  kulcsfogalmai közé tartozik az ikonicitás, a kategorizáció,  az  
észlelési  feltételek,  a  nézőpontválasztás,  a  köznapi  metaforák,  az  értékjelentés  és  a  
szolidáris  értékek  vonzása.  Ehhez  kapcsolódik  a  témából  eredően  a  vertikalitás  is.  A  
kognitív  szemantikában  a  metafora  nem  a  költői  képzelet  terméke  vagy  retorikai  
díszítőelem,  hanem a megismeréshez,  a gondolkodáshoz  és ezen keresztül  a  cselekvéshez 
kapcsolódó  elem.  A  metafora  elsősorban  a  gondolkodás  és  a  cselekvés  része,  és  csak  
másodsorban  tartozik  a  nyelvhez.  Az új metaforák nemcsak  az  igazi,  a „világban  létező"  
hasonlóságon  alapulnak,  hanem  a tudatunkban  már  meglévő  konvencionális  metaforákon  
is.  Ez  azt  jelenti,  hogy  nem  valamely  dolog  jellemzőit  használjuk  egy  másik  dolog  
leírásakor,  hanem  a  másik  dologról  úgy  gondolkodunk  és  beszélünk,  mint  aminek  a  
természete  megegyezik  az  előzőével.  A  metaforák  lehetővé  teszik  számunkra,  hogy  egy  
tapasztalati  területet  egy  másik  segítségével  értsünk  meg,  éppen  ezért  a megértés  tárgyát  
nem elszigetelt fogalmak, hanem egész tapasztalati területek képezik.  

FEKETE HAJNAL 
A fordítás mint nyelvvizsgafeladat validálásának  problémái  

Kulcsszavak:  fordítási  kompetencia,  a fordítási  készség mérése, validálás,  nyelvi  szintek 
megfeleltetése,  kutatásmódszertan  

Az  Európa  Tanács  hat  nyelvi  szintjére  áttérés  keretében  Magyarországon  külön  
hangsúllyal  kerül  előtérbe  a  nyelvvizsgarendszerek  validálásának  kérdése.  A  
hagyományos  kvalitatív  és  empirikus  validálási  eljárásokon  túl,  amelyek  a  fordítás  mint  
nyelvvizsgafeladat esetében önmagukban  is vetnek fel problémákat,  a vizsgák  nemzetközi  
konszenzussal  egyeztetett  szintekhez  igazítása  újabb  kihívások  elé  állítja  a  
nyelvvizsgáztatási  szakmát.  Az  előadás  a  fenti  témájú  kutatás  eddig  összegyűjtött  



legfontosabb  elméleti  és  kutatásmódszertani  problémáit  rendszerezi,  és  kérdéseket  
fogalmaz meg. 

FERCSIK  ERZSÉBET  
Tulajdonnevek az ortográfia és az onomasztika  szempontjából  

Kulcsszavak:  ortográfia/helyesírás,  onomasztika/névtan,  tulajdonnév  

A  tulajdonnév  fogalma  nem  azonos  valamennyi  nyelvben,  és  természetesen  a  
csoportosításuk,  különböző  típusaik  is  eltérnek.  Az  előadás  célja,  hogy  bemutassa  a  
tulajdonnevek  rendszerét  a  magyar  nyelvben,  és  feltárjon  néhány  olyan  helyesírási  
problémát,  amelyet  napjainkban  az  újabb  tulaj donnévfajták,  illetőleg  tulajdonnévi  
altípusok megjelenése vetett fel. 

A  vizsgálódás  módja:  a  tulajdonnevek  rendszerének  vázlatos  történeti  áttekintése  
1832-től,  az első helyesírási  szabályzat  megjelenésétől napjainkig, az AkH.  11. kiadásáig; 
a típusok  differenciálódásának bemutatása  részben  a leíró  nyelvtanok  és  a  névtudományi  
rendszerezések, részben a helyesírási  szabályzatok alapján. 

A  mindennapi  írásgyakorlat  legfontosabb  kérdései  a  tulajdonnevekkel  
kapcsolatban:  a  kis  és  nagy  kezdőbetűk  használata,  az  egybeírás  és  a  különírás  
kritériumai,  a  toldalékok  kapcsolása.  Ezek  a  kérdések  felmerülnek  a  tulajdonnevek  új  
keletű  csoportjaiban  is,  például  az  idegen  márkanevek  toldalékolásakor,  a  mondatértékű  
alapítványnevek  szövegbe  szerkesztésekor  vagy  az internetes  portálok,  a  gyógyszertárak,  
lakóparkok  nevének  használatakor,  sőt  a  legújabb házassági  névformák  alkalmazásakor.  
Néhány esetben az akadémiai  szabályzat nem ad egyértelmű útmutatást  az írásmódhoz, de 
a  helyesírási  alapelvek  és  a  szabályok  továbbgondolásával  többféle  megoldáshoz  is  
eljuthatunk. 

Az előadás  az ortográfia és az onomasztika  szempontjait egyaránt  figyelembe  vevő  
megoldásokat  keres,  olyanokat,  amelyekben  érvényesül  az  egyes  névtípusok  
csoportjainak  egységes  írásmódja,  valamint  az  alapforma  egységes  
visszakövetkeztethetősége  -  mint  a  tulajdonnév  alapvető  meghatározó  jegyének,  az  
azonosításnak  és az azonosíthatóságnak  a kritériuma. 

FERENCZY JUDIT 
Tokány és ragu -  ugyanaz az étel? Egy rádiós interjú vágott  szövegváltozatai  

Kulcsszavak:  médianyelv,  szövegszerkezet,  téma,  tömörítés,  vágás  

Nem kell szakácsnak  lennünk, hogy tudjuk: ugyanabból  a húsból  igen sokféle ételt 
lehet  készíteni.  Hogy  szeleteljük,  csíkozzuk  vagy  kockázzuk-e  a  húst,  hogy  milyen  
fűszerekkel ízesítjük, az mind befolyásolja a végeredményt. A vágás alapanyaga  szöveg is 
lehet,  esetünkben  egy tizenhat  perces interjú, mely kísérleti  célból jó  pár kézen  (és fülön) 
keresztülment.  Miben  hasonlítanak,  illetve  különböznek  a  felénél  is  rövidebbre  vágott  
szövegek?  Az  egyéni  elkészítés  sok  szempontból  szubjektív  folyamatában  kimutatható-e  



valamiféle  objektív  törvényszerűség?  Ezekre  a  kérdésekre  keressük  a választ  az  elemzés  
során, melynek alapját Van Dijk szövegszerkezeti  vizsgálatai adják. 

KRISZTINA  FIGURA  
Empirische  Untersuchung über den Sprachgebrauch  und die Identitätsbildung  der  

deutschen Minderheit  in Bohl/Bóly 
Kulcsszavak:  sozialen  Schichten,  Identitätsbildung,  Sprachgebrauch,  Sozialisation,  

Sprachkompetenz 

Die  Bevölkerung  der  Ortschaft  Bohl  in  der  Branau  bestand  Anfang  des  20.  
Jahrhunderts  aus  zwei  sozialen  Schichten,  aus  Handwerkern  und  Bauern.  Auf  eine  
divergente  Lebensführung  weisen  die  Unterschiede  in  der  Traditionspflege,  Bekleidung  
und Baukultur,  sowie in der Separation  des Vereinswesens hin. Infolge dieser Differenzen 
könnten  sich  die  sozialen  Schichten  auch  im  Sprachgebrauch,  in  der  sprachlichen  
Kompetenz,  Sprachbewertung  und  Identitätsbildung  unterschieden  haben.  Das  Ziel  der  
Forschung  ist  zu  klären,  was  für  einen  Einfluss  die  damaligen  Verhältnisse  auf  die  
Gegenwart  der  Bohler  Ungarndeutschen  ausüben.  Um  die  heutige  Situation  untersuchen  
zu  können,  wurden  anhand  von  früheren  Vereinsdokumenten  Nachfolgerfamilien  der  
Handwerker  und  Bauern  mit  jeweils  drei  Generationen  -  insgesamt  110  Personen  -
ausgewählt.  Bei  der  synchron  angelegten  Forschung  wurden  sowohl  qualitative  als  auch  
quantitative  Methoden  angewandt,  die  Daten  wurden  mit  halbstrukturierten  Interviews,  
standardisierten  Fragebögen  und  mit  teilnehmender  Beobachtung  erhoben.  In  meinem  
Vortrag werden  Teilergebnisse  der Forschung zusammengefasst, der  Sprachgebrauch,  die  
Sozialisation,  Sprachkompetenz und Identität  der Handwerker  vorgestellt.  

FISCHER MÁRTA 
Fordítás(politika)  és terminológia  az Európai  Unióban  

Kulcsszavak:  fordításpolitika,  nyelvpolitika,  terminológia,  EU,  nyelvhasználat  

Nyelvpolitikai  témák  kapcsán  egyre gyakrabban  hallunk  a nemzetközi  szervezetek  
többnyelvűsége  által  generált  fordításpolitika jelentőségéről,  annak  nemzeteken  átnyúló  
hatásáról. Az Európai Unióban ennek vizsgálata különösen fontos kérdés. Az előadás első 
részében  megvizsgáljuk  nyelv-  és  fordításpolitika  EU  szintű  értelmezését  és jogi  alapját.  
Megállapításom  az,  hogy  az  Unióban  kodifikált  közös  politikaként  ugyan  nem  
beszélhetünk  nyelvpolitikáról,  de  a  hivatalos  nyelvek  egyenjogúságának  deklarált  elve  
kirajzol  egy  határozott,  példátlan  fordítási  tevékenységet  eredményező  nyelvpolitikát,  
mely intézményi  szinten mindenekelőtt  fordításpolitikát jelent. 

Az  előadás  második  részében  e fordításpolitika terminológiai  aspektusát  vizsgálva  
választ keresek arra, mit nevezhetünk EU-terminusnak,  és hogyan történik  a képzésük. Az 
oktatás  szakterületéről  vett  példákon  bemutatom  egyrészt  az  elsődleges,  egynyelvű  
terminusképzés  során  keletkezett  EU-terminusokat,  azaz  amelyek  az  Európai  Unió  



fejlődése eredményeként  kialakult új fogalmakhoz kapcsolódnak.  Másrészt  a  másodlagos  
terminusképzés  kétnyelvű  folyamatát, mely nemcsak terminológiai,  de fordítási probléma 
is.  E  két,  egymásba  kapcsolódó  folyamattal  kapcsolatban  a  következő  gondolatokat  
vetjük  fel. Milyen  nyelven  születik  a terminus?  Mennyiben  hat  ez  mind  a  forrásnyelvi,  
mind  a  célnyelvi  terminusképzési  szokásokra?  Nem  maradnak-e  ki  a  nemzeti  nyelvek  
azokból  a kognitív  folyamatokból,  melyek  a  fogalom megalkotásához  vezetnek?  Milyen  
pozitív  és  negatív  következményekkel jár  az  a tény,  hogy  az  elsődleges  terminusképzést  
azonnal követi a másodlagos, ezzel hatalmas terminológiai  adatbázis(oka)t  teremtve?  

Az  oktatási  szakterület  azért  is  alkalmas  e kérdések  beható  vizsgálatára,  mert  nem  
harmonizált  közösségi  politikaként  e  dokumentumokban  az  EU  terminológiájának  mind  
kötelező, mind rugalmas része vizsgálható.  

FORGÁCS  ERZSÉBET  
„A fordítás legyen nagyvonalú és elegáns..." 

A fordítás határairól  Esterházy Péter „nyúlkönyve" alapján 
Kulcsszavak: fordítás  vs. Átdolgozás,  magyarítás,  nyelvi kreativitás,  intertextualitás  

Az  előadás  a fordítástudomány, pontosabban  a szépirodalmi  fordítás örök  kérdését  
boncolgatja:  Hol  van  a  „fordítás"  határa?  Azaz:  Mikor  kap  az  olvasó  fordítást,  mikor  
átdolgozást  vagy  akár  utánköltést  a  kezébe?  Van-e  a  fordítói  szabadságnak  határa?  
Egyáltalán:  Lehet-e  egy  fordítás  ,jobb",  mint  az  eredeti  szöveg?  S  ha  igen,  mitől  lesz  
, jobb" az eredetinél? 

Az  előadó  a  lehetséges  válaszokat  Irene  Dische  és  Hans  Magnus  Enzensberger  
Esterházy.  Eine  Hasengeschichte  című  meséje alapján  adja meg,  melynek  már  a  magyar  
címe  is  ,jobb":  „Esterházy.  Egy  házy  nyúl  csodálatos  élete".  Esterházy  Péter  
„nyúlkönyve"  nem  „lenyúlkönyv",  éppen  azért  nem,  mert  Esterházy  nem  egyszerűen  
„lefordította"  a  szöveget,  hanem:  „le-,  meg-,  át-,  szét-,  össze-,  vissza-"  fordította.  
Esterházy  szövege  nem  azért  lesz  „magyar",  mert  magyar  nyelven  íródott,  hanem  mert  
„magyarul" van.  Esterházy  betold,  kihagy,  átalakít,  adaptál,  a tőle megszokott,  s  így  már  
elvárt  módon  játszik  a  szavakkal,  az  intertextuális  utalásokkal  (ezzel  is  „magyarít"),  
elidegenít,  reflektál,  némi  fanyar,  (ön)ironikus  nagyvonalúsággal,  azaz  a  „királyok,  
hercegek,  grófok"  eleganciájával  s  mérhetetlen  humorral  kilép  a  szövegből.  így  lesz  
azonban  a  szöveg  teljességgel  az  övé,  a  „fordítás"  -  idézőjel  nélkül  -  jobb,  mint  az  
eredeti. Merthogy a fordítás többet és másként mond nekünk, magyar felnőtt olvasóknak. 



FORGÁCS  TAMÁS  
Egy új magyar szólásmagyarázó  munka és haszna az anya- és idegennyelv-

oktatásban 
Kulcsszavak:  szólásmagyarázat,  állatnevek,  művelődéstörténeti  háttér,  nyelvoktatás,  

hamis  barát  

Az  előadás  célja,  hogy  a  szakmai  közönséggel  megismertesse  a  szerzőnek  
nemrégiben  megjelent  szólásmagyarázó  munkáját  (Forgács  Tamás:  „Állati"  szólások  és  
közmondások.  A  felfuvalkodott békától  a szomszéd  tehenéig.  Budapest  2005,  Akadémiai  
Kiadó).  A  munka  számos  nyelv  állatneveket  tartalmazó  szólásait  és  közmondásait  veszi  
nagyító  alá.  Elsősorban  azokat  az  egységeket  emeli  ki,  amelyek  több  nyelvben  is  
előfordulnak,  vagy  ha nem,  akkor  kifejezetten érdekes  a művelődéstörténeti  hátterük.  Az  
első  csoportba  főként  olyan  kifejezések tartoznak,  amelyek  hátterében  valamiféle  közös  
kulturális  hatás  húzódik  meg.  Ez  lehet  a Biblia  (pl. gyöngyöt  szór  disznók  elé,  Nyomtató  
ökörnek  nem kötik  be a száját),  egy  ismert  antik  mese  (pl. Egy fecske  nem csinál  nyarat;  
mással  kapartatja  ki  a  gesztenyét  a  tűzből)  vagy  valamilyen  közismert  irodalmi  alkotás  
(pl. Helyes  a bőgésl;  Ide nekem az oroszlánt  is!).  

A  könyv  -  bár  hátterében  komoly  gyűjtőmunka  áll  -  nem  egyszerűen  száraz,  
nyelvészeti  elemzés,  hanem  legalább  ennyire  szórakoztató  és  tanulságos  olvasmány  is,  
amely  azt  is  bizonyítani  hivatott,  hogy  vannak  a  nyelvtudománynak  olyan  részei  is,  
amelyek  kifejezetten  érdekesek.  Haszonnal  forgathatják  nyelvészek,  akiket  a  
szóláskutatás,  különösen  a  szólásmagyarázat  foglalkoztat,  de  igen  hasznos  lehet  
nyelvtanulóknak  is,  különösen  a  németül,  angolul  és  franciául  tanulóknak.  Ezeken  a  
nyelveken  ugyanis  nagyon  sok  szólás  és  közmondás  található  benne,  márpedig  az  egyes  
nyelvek  magasabb  szintű  ismeretéhez  elengedhetetlenül  fontos  az  illető  nyelvek  
állandósult  szókapcsolatainak  ismerete  is.  Külön  figyelmet  fordít  a  munka  arra  is,  hogy  
feltüntesse  azt  is,  ha  a  szerkezetileg  szinte  azonos  szólásoknak  eltérő  a jelentése,  azaz  a  
fordításirodalomban hamis barátoknak (faux amis) nevezett egységekkel  állunk  szemben.  

FORINTOS  ÉVA  
Codeswitching  and Relevance Theory: A Corpus-Driven  Contactlinguistic  Study on 

Australian-Hungarian  Language  Contact  
Key  words: Bilingualism,  Codeswitching,  Relevance  Theory,  Australian-Hungarian  

Language  Contact  

This  paper  is  one  aspect  of  a  large-scale  study  that  investigates  how  the  written  
language  (Hungarian)  of  a minority  group (LI)  functions outside  its traditional  setting  in  
Central  Europe,  in  an  environment  where  another  language  (L2)  is  used  (English  in  
Australia).  This  is  an  intraregional  language  contact  situation  where  Hungarian  
immigrants  live  among  the  English-speaking  population  of  Australia;  and  the  two  
languages  involved  are  genealogically  non-related  and  structural-typologically  non-
identical  languages.  



Codeswitching  is  studied  in  the  light  of  relevance  theory  (Sperber  and  Wilson  
1988) and  an attempt  is made on the basis  of  an empirical  research to prove that  switches  
between codes are determined by relevance,  which  is defined in terms of contextual effect 
and  processing  effort.  It  is  examined  how  the  three  main  factors:  (i)  the  linguistic  
complexity  of  the  utterance;  (ii)  the  accessibility  of  the  context;  and  (iii)  the  inferential  
effort needed  to  compute  the contextual  effects of the  utterance  in the  chosen  context  on  
which  the  effort  needed  to  compute  the  contextual  effects  of  an  utterance  depends  are  
considered. 

I  argue  that  the  codeswitching  of  bilinguals  is  determined  by  relevance  theory.  
This  statement  is  based  on  the  basic  assumption  that  human  cognition  is  relevance-
oriented,  that  is, people pay  attention to  information which  seems to  be relevant  to  them.  
Communicators'  aim  is  to  get  attention  and  since  the  search  for  relevance  is  a  basic  
feature of human cognition, they can create an expectation of relevance. 

FRIGY ZSUZSANNA 
Az aspektualitás vizsgálatának lehetőségei  a német nyelvre vonatkozóan 

Kulcsszavak:  aspektus,  német nyelv,  tipológia, paradigma,  terminológia  

Az előadás célja, hogy  az aspektussal,  illetve aspektualitással  kapcsolatos  irodalom  
fényében  áttekintést  nyújtsak  a német  nyelvre  vonatkozóan  eddig  felállított  elméletekről,  
modellekről. 

Ismeretes,  hogy  az  aspektológusok  körében  a  nyelveket  gyakran  ún.  
aspektusnyelvek,  illetve  névelős  nyelvek  szerinti  csoportosítás  alapján  tipologizálják.  
Ezen  felosztással  ellentétben  léteznek  olyan  elméletek,  amelyek  szerint  az  aspektus  mint  
grammatikai  kategória jelenléte  egy nyelvben nem (csak) az igei paradigmában jelentkező 
szisztematikus  oppozíciópárok  meglététől  függ,  hanem  az  egy  tágabban  értelmezhető  
szemantikai,  illetve  mondattani  kategóriának  tekinthető.  A  német  nyelvvel  -  illetve  a  
germán nyelvek többségével  -  kapcsolatosan  nem született  konszenzus  arra  vonatkozóan,  
hogy  az  aspektus  mint  grammatikalizálódott  igei  kategória  jelen  van-e  az  ige  
paradigmájában,  illetve  annak  jelenléte  milyen  szempontok  figyelembevételével  
vizsgálható. 

Az  előadás  során  ezen  kérdések,  valamint  az  aspektussal,  aspektualitással  
kapcsolatos terminológiai  inkonzekvenciákból  eredő problémákra  fogok rávilágítani. 



FÜLÖP ERZSÉBET MÁRIA 
Motivational  differences and similarities for Romanian  and Hungarian students in 

EFL education  in  Transylvania  
Key  words: Hungarian,  Romanian,  motivation,  EFL,  bilingual  setting  

The  research  described  in  this  paper  aimed  at  revealing  the  differences  and  
similarities  of the Hungarian  and Romanian  students'  motivation  in  learning English  as a 
Foreign  Language.  

The  investigation  was  conducted  in  March  2001  in  a  bilingual  setting,  a  county  
town  of Romania,  called  Miercurea-Ciuc.  The  subjects were  94 ethnic Hungarian  and  95  
ethnic  Romanian  fourth-year  students  and  their  teachers  of  EFL  from  seven  secondary  
schools.  I  used  two  kinds  of  data  collection  techniques:  the  student's  and  the  teacher's  
questionnaires.  The  student's  questionnaire  was  a  list  of  27  multiple-choice  and  three  
more attached  questions that contained  independent variables. The teacher's  questionnaire  
consisted  of  23  multiple-choice  and two  open-ended  questions.  In analysing the  data,  the  
questions  were  organised  into groups  or  they  were presented  by themselves  according  to  
independent  and motivational variables contained  in them. 

The  results  show  that  English  is  easier  to  the  Romanian  than  to  the  Hungarian  
students,  and  Romanian  also  helps  the  latter  students  in  learning  EFL  to  a  lower  extent  
than  the  former  students  and  in  a  less  proportion  than  the  teachers  of  the  Hungarian  
students  expect.  The  teachers'  own  motivation  and  the  classroom-specific  motives  also  
seem  to  be  more  in  favour of  the  Romanian  than  the  Hungarian  students  regarding  EFL  
learning.  It  is  very  likely, therefore,  that  the Romanian  students  are  better  motivated  and  
they are better  learners  of EFL. 

FÜLÖP ORSOLYA -  KARÁCSONYI  LÁSZLÓ TAMÁS 
Szaknyelvoktatás  Internet-alapú feladatok segítségével  a KJF Lektorátusán  -

megoldás  a nem  kontaktórákra?  
Kulcsszavak:  szaknyelvoktatás,  nem kontaktórák,  tanulói  autonómia,  Internet-alapú  

szaknyelvi feladatok,  szaknyelvoktatási  struktúrájába  

Az  európai  paradigmaváltást  követve  a  szaknyelvoktatás  szerkezete  és  tartalma  a  
Kodolányi  János  Főiskola  Lektorátusán  is  minőségi  változáson  megy  át.  A  kontaktórák  
mellett  azonos  számban úgynevezett  „nem kontaktórák" jelennek meg 2006 őszétől,  és ez 
minden  eddiginél  sürgetőbbé  teszi  a  hallgatók  tanulói  autonómiára  ösztönzését  és  a  
nyelvtanulás  tudatosabbá  tételét.  A  várható  változásokat  megelőzve,  az  elvárásoknak  
elébe  menve  a  főiskola  lektorátusa  már  2005  nyarán  munkába  kezdett,  hogy  a  nem  
kontaktórákat hasznos tartalommal töltse meg. 

A  lektorátus  tanárai  több  szinten,  különböző  készségeket  és  alkészségeket  
integráltan  fejlesztő  Internet-alapú  szaknyelvi  feladatokat  készítettek  angol  és  német  
nyelvre.  Az  elkészült  feladatokat  a  főiskola  1.  és  2.  éves  idegenforgalom  és  szálloda  



szakos  hallgatói  számára  készítettük,  és  a  2005/2006-os  tanév  1.  félévében  kísérleti  
modulként  integráltuk az egyelőre kontaktórákon  alapuló  szaknyelvoktatásba.  

A féléves kipróbálás  után  lehetőségünk nyílt  az első tapasztalatok  értékelésére  és a 
tanulságok  levonására.  Előadásunkban  ezeket  szeretnénk  megosztani  a  szakmával.  
Megindokoljuk,  hogy  miért  az  Internetet  választottuk  a  feladatok  alapjául.  Kitérünk  a  
kísérletben  szereplő  egyes  feladattípusokra,  azok  sikerére  és  kudarcára,  illetve  
beszámolunk  a  hallgatói  visszajelzésekről  is.  Végül  vázoljuk  azt,  hogy  véleményünk  
szerint  ezen tapasztalatokat  milyen módosításokkal  lehet  sikeresen  beépíteni  a főiskola új 
szaknyelvoktatási  struktúrájába,  és  ez  miként  szolgálhat  modellként  a  főiskola  többi  
tanszéke számára  is.  

FÜSTÖSNÉ SCHÄFFER EDINA 
Nemspecifikus vicchasználati  szokások a magyar és német nők és férfiak körében 

Kulcsszavak:  női és férfi  kommunikáció,  nyelvhasználati  különbségek,  nyelvi  viselkedés,  
nemspecifikus jellemzők,  vicchasználati  szokások  

Másként  beszélnek  a  nők,  mint  a  férfiak?  Milyen  nyelvhasználati  különbségek  
figyelhetők  meg  a  két  nem  között?  Ilyen  és  ehhez  hasonló  kérdésekről  az  1970-es  
években  folytak  először  viták.  A  női  és  férfi  kommunikációs  különbségek  kutatása  az  
utóbbi  évtizedekben  vált  igazán  kedvelt  témává.  A  két  nem  nyelvi  viselkedésével  az  
elmúlt  időszakban  már  nemcsak  a  nyelvészet  foglalkozott,  hanem  számos  
tudományterület -  mint  a politika,  a jog és a teológia -  érdekes kutatási témája lett. 

A két nem közötti,  a hétköznapokban  is megjelenő általános különbségek  a nemek 
kommunikációjában  is  megmutatkoznak.  Különböző  vizsgálatok  eredményeként  
megállapítható,  hogy  vegyes  társaságokban  a  férfiak többet  beszélnek,  és  a  beszélgetést  
gyakrabban  szakítják  meg,  mint  a  nők.  Az  említett  példa  csak  egy  a  sok  közül,  több  
kutatás  foglalkozott  már  a  két  nem  közötti  fonetikai,  fonológiai,  morfológiai  és  
grammatikai  különbségekkel.  A  nők  és  a  férfiak  nyelvhasználatára  nemcsak  az  eltérő  
szókincs  és  szintaktikai  formák,  hanem  a  szövegtípusbeli  különbségek  is  jellemzők.  
Külön  figyelmet  érdemelnek  a  kommunikáció  során  elhangzó  viccek,  valamint  humoros  
és tréfás kifejezések. 

Előadásomban  a  nők  és  a  férfiak vicchasználatát  vizsgálom,  különös  tekintettel  a  
két  különböző  kultúrában,  Magyarországon  és Németországban  élő nőkre  és  férfiakra. A 
viccek,  illetve  a  humoros  megjegyzések  nemcsak  a  feszültség  és  az  agresszivitás  
csökkentéséhez  járulnak  hozzá,  hanem  a  vizsgált  csoportok  szociális  szerkezetéről  is  
kiegészítő  információval  bírnak.  Az  előadás  elsődleges  célja,  a  vicchasználat  
nemspecifikus  jellemzőinek  bemutatása  mellett,  hogy  megvizsgálja,  vajon  a  két  
különböző országban  élő, különböző  korcsoporthoz tartozó férfiak és nők  vicchasználatát  
tekintve megállapíthatók-e hasonlóságok  és különbségek. 



GAÁL ZSUZSANNA 
Német-magyar / magyar-német  melléknévi  valencia  

Kulcsszavak:  dependencia,  valencia,  valenciainformáció,  szintaktikai funkció (k), szótári 
megjelenítés 

Bár  Chomsky  és  a  nevével  fémjelzett  generatív  nyelvészet  a  XX.  század  
kétségtelenül  meghatározó  kutatási  irányzata  a nyelvészetben,  legalább  olyan  nagyhatású  
és jelentős  -  legalábbis  a  német  nyelvészetben  -  a  dependencia-  s  az  ehhez  kapcsolódó  
valenciaelmélet.  Tudománytörténeti  előzményeit  Ágel  Vilmos:  Valenztheorie  című  
alapműve  részletesen  taglalja.  Az  elmélet  fejlődését,  eredményeit  számos  kutató  
felhasználta, alkalmazta,  s nem csak a német, hanem a magyar nyelvre  is.  Egyoldalúságot  
mutat  azonban  a  valenciakutatás  a  szófaji  megoszlásban:  míg  a  főnévi,  illetve  igei  
valencia  jól  kidolgozott  (ld.  valenciaszótárak  mind  német,  mind  magyar  kiinduló  
nyelvvel), addig a melléknévi valencia kevés kivétellel  igen elhanyagoltnak  mondható.  

Előadásomban  megkísérlem  1.  feltárni  ennek  okát,  2.  megadni  a  melléknévi  
valencia  meghatározását,  3.  megvizsgálni  a  lehetséges  szintaktikai  funkciókat,  4.  
bemutatni  a  melléknévi  valencia  szótári  reprezentációját  -  ha  csak  mintaszerűen  is - ,  5.  
felvázolni  egy  lehetséges  melléknévi  valenciaszótár  tervezetét,  elméleti-gyakorlati  
vonatkozásait. 

GALAMBOSSY  ENDRE  
A miseliturgiában felhangzó glória verbális  és nonverbális jelentése 

Kulcsszavak:  glória,  doxológia,  transzcendencia,  rítus,  gesztusok  

A római  katolikus  egyház  istentiszteleti  formája, a szentmise,  amely  a II.  Vatikáni  
Zsinat  megfogalmazása  szerint  a  hívő  nép  számára  minden  istentisztelet  csúcsa,  számos  
olyan  verbális  és  nonverbális  elemet  hordoz,  amelynek  mondanivalója  a  modern  ember  
számára  sokszor  nem  érthető  vagy  nehezen  értelmezhető.  Mind  az  eredeti  latin,  mind  a  
nemzeti nyelvű miseszövegben  az egyik leggyakrabban előforduló szó a glória  (dicsőség).  
Hallatán  vagy  olvastán  csak  ritkán  gondolunk  arra,  mit  is  jelent  ez  a  szó  teológiai  
értelemben,  amelyet  az  istentisztelet  a  maga  rítusában  nemcsak  szavakkal,  hanem  
gesztusokkal, nonverbális kommunikációs eszközökkel  is megjelenít és kifejez. 

Előadásom  a  II.  Vatikáni  Zsinaton  megalkotott  és  VI.  Pál  pápa  által  megerősített  
miseliturgia  latin  és  magyar  nyelvű  szövegében  előforduló  glória  szó  transzcendens  
tartalmi mondanivalójára  épül.  Vizsgálom  a miseszövegben  előforduló, a természetfeletti 
dicsőséget  kifejező  szavak  és  a  belőlük  fakadó  rituális  gesztusok  jelentéstartalmát  és  
jelentésbeli  eltéréseit.  

Bemutatom  azokat  a  szövegrészleteket,  amelyekben  a  természetfölöttiséget  
kifejező szavak  egy -  a  megszokottól  eltérő  -  új  megvilágításban  láttatják  a  dicsőséget,  
amelyet egyedül Istennek tulajdonít a hívő ember. 



GÁL NOÉMI -  SZABÓ DEMETER ÉVA 
Nyelvi jogok és nyelvi revitalizációs lehetőségek  Erdélyben  

Kulcsszavak:  nyelvi jogok,  nyelvhasználat, funkcionális  és strukturális  nyelvvesztés,  
korpusz-  és státustervezés,  nyelvi  revitalizáció  

Előadásunk  az  erdélyi  magyar  kisebbség  nyelvhasználatára  vonatkozó  romániai  
nyelvi  törvényeket  mutatja  be,  a  már  meglévő  nemzetközi  nyelvi  jogi  törvények  és  a  
jelenkori romániai történelmi-politikai  helyzet  figyelembevételével.  

A  törvény elemzés  célja  a  romániai  magyarok  jelenlegi  explicit  nyelvhasználati  
jogainak  a  bemutatása,  értékelése.  A  romániai  magyar  nyelv  helyzetének  összevetése  a  
jogi  szabályozással  rámutat  arra,  hogyan  érvényesülnek  ezek  az  explicit  normák,  
mennyire vannak tisztában  a nyelvhasználók  nyelvi jogaikkal,  és milyen mértékben  élnek  
ezekkel  a jogokkal.  A  helyzetelemzés  során  a  szerzők  rámutatnak  arra,  hogy  statisztikák  
alapján  az  erdélyi  magyar  nyelvterületen  nemcsak  a  magyar  nyelv  használóinak  száma  
csökken,  hanem  a  magyar  nyelv  használatának  gyakorisága  is,  és  a  funkcionális  
nyelvvesztéssel  párhuzamosan  bekövetkezik  a  nyelvi  korpuszban  is  a  sérülés,  azaz  a  
strukturális  nyelvvesztés.  Mindezen  faktorok  együttes  hatásának  a  következménye  a  
magyar  nyelv  devitalizációja. Az erdélyi  magyar  nyelvi  helyzet  ismeretében  olyan  nyelvi  
revitalizációs  lehetőségek  (mint  a  nyelvi  tervezés  egyik  átfogó  aspektusa)  
feltérképezésére kerül  sor,  amelyek  az adott  társadalmi,  politikai  helyzetben  hatékonynak  
bizonyulhatnak  az  erdélyi  magyar  nyelvi  státus-  és  korpusztervezés  területén,  különös  
tekintettel  a kétnyelvűségi  helyzetből  adódó  sajátosságokra,  illetve  a  nyelvi  globalizáció  
hatásaira. 

A  szerzők  nem  tekintik  céljuknak  egy  diakrón  elemzés  elvégzését,  mivel  az  
szétfeszítené  a  rendelkezésre  álló  idő-  és  terjedelmi  korlátokat,  ezért  a  nyelvi  jogi  
helyzetelemzés  csakis  a  szinkrón  szempontot  veszi  figyelembe,  és  ennek  alapján  
fogalmaz meg revitalizációs kísérleti  lehetőségeket.  

GERGELY ZSUZSANNA 
What do we read (in English and in Hungarian)? The riddle of typoglycemia. 

Key words: cognitive processing  of reading, word recognition,  lexical access  skills,  
decoding strategies,  syllable,  rime  

All that has been known -  about the lower and higher  level cognitive processing  of  
reading, word recognition  and lexical access skills, the decoding strategies used  in reading 
languages  with  different  orthographies,  the  syllable  as  an  innate  perceptual  unit,  the  
predictable  rime  with  stable  pronunciation  -  will  need  to  be  revised  to  account  for  the  
easy,  matter-of-fact  reading  achievement  of  English  and  Hungarian  texts  compiled  of  
taotlly mssieplt wrods. 

In  this  mini  research  a  short  text  of  seemingly  non-sense  words  is  given  to  less  
experienced  and  more  advanced  readers:  an  English  text  to  English  native  speakers,  a  
Hungarian  text  to  Hungarians.  The  two  languages  differ  in  that  English  has  a  deep  



orthography,  Hungarian  is  phonologically  more  transparent.  Perceiving  and  
comprehending  these languages written would -  supposedly -  require different treatment. 
The  rime  in  English  words  and  the  syllable  in  Hungarian  are  believed  to  be  salient  and  
crucial  in  reading.  In  the  manipulated  texts,  however,  these  features  are  missing  
completely.  The  paper  will  report  on  findings which  apparently  challenge  the validity  of  
some well-established  claims and,  at the same time,  diminish  the perceived differences in 
the processing demands of the two scripts.  

GERLICZKINÉ SCHÉDER  VERONIKA  
Beszédértési  stratégiák a fiatal felnőtt  korosztályban  

Kulcsszavak: felsőoktatás,  beszédpercepció,  pszicholingvisztika,  domináns  
beszédpercepciós  korlátozottság,  tanulási  folyamat  

Kutatómunkám  központi  témája  a  felsőoktatásban  tanuló  fiatal  felnőttek  
beszédpercepcióját  biztosító  készségek  feltérképezése.  Kísérleti  adataimat  a  
pszicholingvisztikai  kutatások  legfrissebb  eredményeinek  és  módszereinek  
felhasználásával rendezem és értékelem. 

Kiinduló  hipotézisem  az a meglátás volt,  hogy  a fiatal főiskolások és  egyetemisták  
jelentős  hányada  domináns  beszédpercepciós  korlátozottsággal  él.  Ezek  a  gyermekkorból  
fennmaradt,  ki  nem  kezelt,  rejtett  rendellenességek  jelentős  akadályokat  állíthatnak  az  
eredményes  tanulási  folyamat  útjába.  A  probléma  súlyosabb  esetben  komoly  mentális  
változásokat  is okozhat  a személyiségben. 

Előadásomban  egy  olyan  vizsgálat  eredményeiről  számolok  be,  amely  során  
egyazon  elhangzó  szöveg  megértését  különböző  feladatok megoldatásával  teszteltem.  Az  
eltérő jellegű  feladatok  a beszédmegértés  működési  mechanizmusától  valószínűleg  eltérő  
megértési  (majd lehívási) stratégiákat kívántak  a hallgatóktól. 

G. HAVRIL ÁGNES 
Az  angol szaknyelvi vizsgáztatás  elméleti  megközelítése  

Kulcsszavak:  szaknyelvi  kommunikatív  kompetencia,  célnyelvi  szituáció  
szükségletelemzése,  szaknyelvi performancia,  autentikus  vizsgaszituáció,  stratégiai  

kompetencia 

Az  1960-as  években  bekövetkezett  társadalmi,  gazdasági,  technológiai  és  
tudományos  változások  az  angol  nyelv  világméretű  elterjedését  és  a  szakemberek  
mobilitásának  dinamikus  felgyorsulását  eredményezték.  A  különféle  szakmai  
területeken  megnyilvánuló  sikeres  angol  nyelvhasználat  feltétele  a  szaknyelvi  
kommunikatív  kompetencia,  mely  a  nyelv-  és  szakmaspecifikus  viselkedésmódok  
egyidejű alkalmazását jelenti. 

A  szaknyelvi  kommunikatív  kompetencia  pszicholingvisztikai  és  
szociolingvisztikai  tesztelése  az  angol  szaknyelvi  vizsgáztatás  szerteágazó  fejlődését  



indította  el.  A  legtöbb  szaknyelvi  vizsgarendszer  a  célnyelvhasználati  szituáció  
előzetes  szükségletelemzése  alapján, a kidolgozott tesztfeladatok segítségével,  a valós 
szaknyelvi  performanciát  igyekszik  mérni  és  értékelni  az  adott  autentikus  
vizsgaszituációban. 

A  szaknyelvi  vizsgaszituációban  fontos,  hogy  különbséget  tegyünk  a  
szaknyelvi  performancia  és  az  azt  megalapozó  szaknyelvi  képesség  között.  A  
szaknyelvi  kompetencia  modelljében  a  nyelvtudás,  a  stratégiai  kompetencia  és  a  
diskurzustartományokat  tartalmazó  (szakmai)  háttérismeret  komponensei  egyszerre  
jelennek  meg.  Az  elmélet  szerint  a  szaknyelvhasználat  és  a  szakmai  háttértudás  
közötti  interakciót  egy  mentális  képesség,  a  stratégiai  kompetencia  biztosítja,  mely  
minden kommunikatív  szituációban  szaknyelvi performanciát  eredményez.  

A  legtöbb  hazai  szaknyelvi  vizsgarendszer  célja  a  szaknyelvhasználati  
kommunikatív  kompetencia  tesztelése,  hogy  megbízható  vizsgaeredményt  
demonstráljon,  mely  megfelel  a  diplomás  szakemberek  nemzetközi  munkaerő-piaci  
igényeinek  és  szükségleteinek.  Ehhez  azonban  elengedhetetlen,  hogy  a  
vizsgafejlesztők  tisztában  legyenek  a  szaknyelvi  vizsgáztatás  elméletével,  ezek  
kutatási  irányával  és  eredményeivel.  

GÓSY MÁRIA 
Beszédfeldolgozási  stratégiák roma  kisiskolásoknál  

Kulcsszavak:  beszédpercepciós  műveletek,  roma tanulók,  tanulási zavarok,  nem  életkori  
szint,  GMP-diagnosztika  

A  gyermekek  beszédpercepciós  műveletei  még  kisiskoláskorban  (sőt  bizonyos  
fokig  azon  túl)  is  fejlődésen  mennek  keresztül.  Ez  részben  az  anyanyelv-elsajátítási  
folyamattal,  részben  a  verbális  kommunikáció  időtartamának  feltételezett  növekedésével  
van  összefüggésben.  Minthogy  a  beszédfeldolgozás  meghatározza  az  írott  anyanyelv  
(olvasás  és  írás)  tanulását,  fölmerül  a  kérdés,  hogy  vajon  a  roma  tanulók  ismert  iskolai  
kudarcai mennyiben vezethetők vissza a beszédpercepciós  stratégiáikra.  
Hipotézisünk  szerint a roma gyermekek tanulási zavarai nagymértékben  a nem életkori 
szintű beszédészlelés  és beszédmegértés  miatt következnek be. Ez azt jelenti, hogy a nem 
megfelelően működő részfolyamataik lehetetlenné teszik számukra  az olvasás (technika 
és értés) és az írás (és helyesírás) készségének problémamentes  megtanulását. A feltevés 
igazolására (avagy megváltoztatására) kísérletsorozatot  terveztünk. Ebben 50-50 első és 
harmadik  osztályos, ép értelmű és ép halló, egynyelvű (magyar) roma gyermek vett részt. 
Tíz percepciós részfolyamatot vizsgáltunk egyéni tesztfelvétel  (GMP-diagnosztika  
alkalmazása)  során. A vizsgált részfolyamatok: beszédhallás,  akusztikai, fonetikai, 
fonológiai, szeriális és transzformációs észlelés, beszédhang-differenciálás, a mentális 
lexikon aktiválása, valamint  a mondat- és a szövegértés. Az teljesítményt az adott 
életkorban elvárt sztenderdizált  értékekkel vetettük össze, továbbá a két életkori  csoport  
adatait elemeztük egymáshoz képest. Az előadásban  a kapott eredményeket  (mintegy  



16  ООО  adat) és a levonható következtetéseket  ismertetjük. A kutatás az OTKA T 049426 
sz. pályázat keretében folyt. 

G. PAPP KATALIN 
A nyelvi  kompetencia vizsgálata  főiskolai hallgatók  körében  

Kulcsszavak:  nyelvhasználat,  nyelvi változók,  standard  nyelv, stigmatizáció,  nyelvművelés  

A  nyelvhasználat  éppen  aktuális  állapota  megmutatja  azokat  a  nyelvi  és  nem  
nyelvi  változókat,  amelyek  mintegy  leképezik  a társadalom  és  a nyelv  összefüggéseit. A 
magyar  nyelv  rendszerváltáskori  állapotát  Kontra  Miklós  és  munkatársai  feltérképezték.  
A  160 tanítóképző főiskolai hallgató körében elvégzett  kérdőíves  felmérés eredményeinek 
elemzése  többnyire  megerősíti  az  országos,  hasonló  körülményekre  vonatkozó  adatokat.  
A  vizsgálat  középpontjában  a  nyelvi  (mondattani,  alaktani,  hangtani  és  egyéb,  pl.  
jelentéstani,  stilisztikai) változók állnak.  

Az  elemzés  a  következő  kérdésekre  keresi  a  választ,  ill.  ad  magyarázatot:  Milyen  
eltérések  mutatkoznak  a nyelvhasználatban  a  standard  nyelvi  változatok  és  a  stigmatizált  
változatok  között?  A  vizsgált,  egymással  összevetett  csoportok  (80  elsőéves  és  80  
negyedik évfolyamos) között  van-e jele  a tudatosabb nyelvhasználatnak,  s ha van,  milyen  
irányú  és  mértékű?  A  nyelvművelők  által  ajánlott  beszélt  nyelvi  megoldások  
érvényesülnek-e  a  hallgatók  nyelvhasználatában,  és  milyen  esetekben?  Milyen  jellegű  
eltérések,  különvélemények  mutathatók  ki  a  szociolingvisták  és  a  nyelvművelők  között  
bizonyos  változók  megítélésében?  Hogyan  és  mennyiben  lehet  befolyásoló  tényező  a  
regionális városi (Győr) köznyelv, valamint a nyugat-dunántúli  nyelvjárás hatása? 

Az  elemzés  arra  mutat  rá,  hogy  terjedőben  vannak  a  stigmatizált  változatok.  
Egyértelműen  kimutatható  a  tudatosabb  nyelvhasználat  érvényesülése  a  negyedik  
évfolyamosok  javára.  Sokkal  kompetensebbek  a  tiszta  grammatikai  ítéletet  igénylő  
mondatok  elbírálásában,  mint  a  nyelvművelői  tanácsok  megfogadásában.  A  
szociolingvisták  megengedőbb  ítéleteket  alkotnak  bizonyos,  a  nyelvművelők  által  nem  
kívánatosnak  minősített  nyelvi  jelenségekről,  mint  pl.  ikes-iktelen  igehasználat,  ami-
amely  vonatkozó  névmások  használata  stb.  Az  is  előfordul,  hogy  előbb  észreveszik  a  
készülődő  változást,  mint  a  nyelvművelők.  Bár  nehezen  igazolható  -  az  országos  
tendenciák  és  a  regionális  változások  gyakori  egybeesése  miatt - ,  mégis  kimutatható  a  
regionális városi  és a nyelvjárási tényezők jelenléte a hallgatók  nyelvhasználatában.  

GRÓF ANNAMÁRIA 
Kiliki a Földön -  Magyarnyelv-oktató  csomag 7-12 éves  gyerekeknek  

Kulcsszavak:  tankönyv,  hanganyag,  interaktív  gyakorlóanyag, játék,  oktatófilm  

A  magyar  mint  idegen  nyelv  oktatásnak  legkevésbé  preferált,  de  nagyon  igényelt  
területe  a 7-12  éves  korosztály  tanítása.  A  Balassi  Bálint  Magyar  Kulturális  Intézet  ezt  
szem előtt tartván egy  olyan  oktatócsomag megszületését  tűzte ki célul,  amely  a már  írni,  



olvasni  tudó  gyerekek  kezébe  egy jól  szerkesztett,  könnyen  tanulható,  világlátásukhoz  
közel álló anyagot  ad.  

Egy  Kiliki  nevü  űrlény  földi  élményeit  bemutató  filmsorozat,  tankönyv  
hangzóanyaggal  és  interaktív  elektronikus  feladatok  segítik  mind  a  szórványban  élő  
magyar,  mind  az  idegen  ajkú  gyerekek  tanulását.  A  négy  szerző  -  Szende  Virág,  P.  
Nagyné  Vidéki  Erzsébet,  Varga  Csilla,  Gróf  Annamária  -  arra  törekedtek,  hogy  a  
felnőttoktatás  során  szerzett  tapasztalataikat  a  gyermekek  nyelvelsajátítási  stratégiáihoz  
igazítsák,  így  született  meg  a Kiliki  a  Földön  című  munkatankönyv  első  része.  A  könyv  
tíz  leckéje  egy  Földre  pottyant  kis  űrlény  kalandjait  mutatja  be  a  mindennapi  élet  
szituációiban,  s  ebbe  a  vidám  történetbe  csomagolva  vezeti  a  gyerekeket  az  ábécétől  a  
határozott ragozásig.  Színes rajzokkal illusztrált  olvasmányok  mutatják be az új lexikát  és  
grammatikát,  a  gyakorlást  játékos  feladatok  szolgálják,  majd  a  minden  leckét  lezáró  
beszédtanító feladatok segítik a helyes kiejtés elsajátítását. 

A  Tanári  Kézikönyvben  az  oktató  további  ötleteket  kap  az  aktuális  tananyag  
játékos  elsajátításához,  melyek  érdekesebbé  tehetik  az  óra  menetét,  így  az  elkészített  tíz  
lecke  heti  2-4  tanóra  esetén  egy  év  anyagát  öleli  fel.  A  tankönyv  felépítése  és  világos  
nyelvtani  táblázatai,  meseszerű  felépítése  révén  lehetséges,  hogy  a  gyerekek  nemcsak  
szervezett  iskolai  oktatásban,  hanem  családi  környezetben,  szülői  segítséggel  is  
elsajátítsák  a  tananyagot.  Az  oktatófilm  pedig  három-négy  lecke  nyelvtani  anyagát  
ismételve életszerű  szituációkba helyezi a szereplőket  és a tanulókat. 

GYARMATHY  DOROTTYA  
A beszédpercepciós  és beszédprodukciós folyamat összefüggései a 

megakadásjelenségek  tükrében  
Kulcsszavak:  spontán  beszéd,  megakadásjelenségek,  beszédprodukció,  beszédpercepció,  

korrekciós  folyamatok  

A  spontán  beszéd  folyamatosságát  különféle megakadásjelenségek  szakítják  meg,  
melyek  betekintést  nyújtanak  számunkra  a  beszédprodukciós  folyamat  működésébe.  A  
diszharmonikus jelenségek  korrekciója esetleges,  a javítás tehát nem mindig megy  végbe,  
ez  azonban  mégsem  jelent  számunkra  problémát  a  közlés  megértésében.  Ez  a  tény  
egyrészt  azzal  magyarázható,  hogy  a  spontán  beszéd  folyamán  mind  a  beszélő,  mind  
pedig  a  hallgató  részéről  működnek  bizonyos  korrekciós  folyamatok,  másrészt  pedig  
sokszor  ezek  a jelenségek  szolgáltatnak  elegendő  időt  az  elhangzottak  feldolgozásához,  
beszéd  közben  gondolataink  nyelvi  formába  öntéséhez.  A  javítás  gyakran  mindkét  fél  
részéről  öntudatlanul  zajlik, előfordul  tehát,  hogy  sem  a hallgató,  sem  a beszélő  nincsen  
tudatában a hibázásnak. 

Jelen  kutatásomban  választ  kerestem  arra  a kérdésre,  hogy  a beszédprodukciós  és  
beszédpercepciós  folyamat  mennyire  van  összhangban  egymással,  hogy  az  egyén  
beszélőként  és  hallgatóként  is  azonos  korrekciós  stratégiákat  működtet-e.  Ennek céljából  
egy  spontán  beszédből  származó  szöveg  meghallgattatásával  először  felmértem, hogy  az  
egyes  adatközlők  mely jelenségeket  észlelik  leggyakrabban,  majd a kapott  eredményeket  



összevetettem  az  ugyanazon  adatközlő  spontán  beszédéből  származó  
megakadásjelenségekkel.  A  vizsgálatban  azonos  számú  női,  illetve  férfi  adatközlő  vett  
részt,  ebből  következően  elemezhetőek  voltak  a  nemek  közti  különbségek.  Előzetes  
feltevéseim  szerint  a  hallgató  nagyobb  mértékben  észleli  azokat  a  jelenségtípusokat,  
melyek  a  saját  spontán  beszédét  is  jellemzik,  illetve  a  nők  szám  szerint  több  
megakadásjelenség  észlelésére  képesek.  Előadásomban  a kapott  eredmények  elemzéséről  
számolok  be.  

GYŐRI ANNA -  MARTÍNEZ ÁGNES 
Vissza a nyelvi  laborba  

Kulcsszavak:  bolognai folyamat,  idegen nyelvek  oktatása, szaknyelvoktatás,  nyelvi  
laboratórium,  nyelvoktatók  képzése  

Furcsa  ellentmondás,  hogy  az  Európához  való  közeledésünk  egyik  eszközének  
tartott  bolognai  folyamat végrehajtása közben  vagy éppen annak következményeképpen  a  
felsőoktatásban  az  idegen  nyelvek  oktatása  eljelentéktelenedik.  A  2005.  évi  CXXXIX.  
Törvény  a  felsőoktatásról  mindössze  egy  helyen  tartalmazza  az  idegen  nyelv  kifejezést  
(19.§), a könyvtári  szolgáltatás és a rendszeres testmozgás biztosítása között felsorolva. 

Kiemelkedő  sikerként  könyvelhetjük  el,  hogy  a  főiskolánkon  bevezetésre  kerülő  
Nemzetközi  gazdálkodás  alapszakon  két  idegen  nyelv  ismerete  és  annak  nyelvvizsgával  
való  igazolása  a  diploma  feltétele,  és  hogy  ehhez  mindkét  nyelven  3-3  félévnyi  kredites  
szaknyelvi  oktatást  is  biztosítanak.  A  kimeneti  követelmények  nem  változtak,  a  
felkészítés  időtartama  viszont  a  felére  csökken.  Sokan  a  régi  rendszerben  sem  tudták  
megszerezni  a két középfokú szaknyelvi vizsgát. Félő, hogy még többen  lesznek  így, ha a 
nyelvórák  száma  a  felére  csökken  már  ezen  a  nyelvigényes  szakon  is.  Sürgős  feladat  a  
2006.  szeptemberében  induló új  alapszak  tantárgyainak  fejlesztése. A  (szak)nyelvoktatás  
olyan  formáit kell  megtalálnunk,  amelyek  mégis  lehetővé teszik, hogy diákjaink el tudják 
sajátítani  a  szakmájukhoz  feltétlenül  szükséges  idegen  nyelveket,  és  tárgyalóképes  
nyelvtudás  birtokában  helytálljanak  külföldön.  Pályázaton  nyert  két  új  nyelvi  
laboratóriumunk,  ha  sikerül  jól  használnunk  és  kihasználnunk,  mentőöv  lehet  ebben  a  
munkában.  A tárgyi  feltételek megléte önmagában nem segít. A nyelvi  laboratóriumokkal  
kapcsolatban  a nyelvoktatók  többsége  semmiféle képzésben  nem részesült,  tapasztalataik  
pedig meglehetősen  vegyesek.  

Az  előadásban  azt  a  folyamatot  ismertetjük,  amelynek  során  az  új  nyelvi  
laboratóriumokat  a  prezenciális  oktatást  kiegészítő  eszköz  gyanánt  hasznosítjuk.  Ehhez  
azonban szükség van az oktatók befolyásolására, képzésére is.  



HAJDICSNÉ VARGA  KATALIN  
Középiskolások  szlenghasználata  

Kulcsszavak:  életkor/csoportba  tartozás/nyelvhasználat,  a szlengválasztás  okai,  pozitív  
példamutatás,  nyelvművelő  óra, nyelvi  és szociális  kompetenciák  fejlesztése  

A  középiskolások  beszédének  elemzése,  a  szleng  használatának  megértése  
időigényes  feladat,  de  a  befektetett  munka  megtérül.  A  biztos  pozitív  példamutatáshoz  
minél  több  információt,  ismeretet  kell  megszereznünk  a  tanulók  körében  közkedvelt  
filmek,  tv-műsorok stb. világából. A hagyományostól  eltérő eszközök,  módszerek, formák 
választásával  eredményesebben  motiválhatunk, hatékonyabban  fejleszthetjük a nyelvi  és a 
szociális  kompetenciákat.  

A  tanulók  nagy  része  elfogadja a nyelvi  sokféleséget,  sőt  hangsúlyozza  az  egyéni  
nyelvhasználat  elsődlegességét.  Ugyanakkor  nehezebb  annak  megértetése  és  
elfogadtatása, hogy az „egyéni" nem korlátlan szabadságot jelent. 

Az  előadás  célja  egy  PowerPoint  prezentáció  bemutatásával,  elemzésével  indított  
kérdőíves kutatás eredményeinek  bemutatása. A felmérésből kiderül: 

- a szleng választása mennyire tudatos és/vagy érzelmi  indíttatású,  
- az adott téma kapcsán milyen nevelési területeken van még tennivaló. 
A  kapott  eredmények  nemcsak  a  nyelvműveléshez  nyújthatnak  segítséget,  de  

értékes adatokkal  szolgálhatnak a neveléselmélet  számára is.  

HAJNAL  BRIGITTA  
Hatékony személyközi  kommunikáció szakember-kliens  szerepekben  

Kulcsszavak:  státusz,  szerep,  reláció,  kommunikációs formák,  relációtorzulás  
megnyilvánulása 

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

Az  orvos  és  a  beteg  kommunikációja  vagy  egyszerűen  orvosi  kommunikáció  
karakterizálása  legegyszerűbben tematikus jellemzésével végezhető  el.  

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



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

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

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

HEGEDŰS ANITA 
Moves in English and Hungarian Drug Information Leaflets 

Kulcsszavak:  move, drug information  leaflets,  genre,  information,  interpretation  of  
information 

Move  is  a  rhetorical  structural  element  the  role  of  which  is  -  by  way  of  its  
stereotypical  occurrence  -  to  promote  the  process  of  interpretation.  The  present  study  
undertakes  to  investigate  moves  applied  in  English  and  Hungarian  drug  information  
leaflets  in  a  comparative-contrastive  way.  The  type  of  moves  applied  in  a  text  is  
determined  by the purpose  and target  audience of the text. 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.  The  order  and  linguistic  manifestations  of  moves  have  a  twofold  purpose:  I  
investigate  how the different moves  help  drug  takers  to  obtain  the  information they  need  
when  using  a  particular  drug  and,  on  the  other  hand,  how  this  rhetorical  device  is  also  
meant  to  serve  as  a  special  means  of  self-defence used  by  "drug-dealers"  for  preventing  
legal action taken against them by unsatisfied, disappointed,  or even damaged patients.  

HEGEDŰS RITA 
„Rövidség az ékessége..." -  a Klett Kiadó új magyar  nyelvtanáról  

Kulcsszavak:  német nyelvű magyar  nyelvtan,  könyvbemutatás,  tanulói/pedagógiai  
nyelvtanok,  elméleti  nyelvtanok  

A  nyelvkönyvek,  nyelvtanok,  nyelvtanítási  segédanyagok  kiadására  szakosodott  
német  Klett  Kiadónál  jelenik  meg  -  remélhetőleg  még  a  MANYE  Konferencia  előtt  -
Hegedűs  Rita:  Ungarsich  -  kurz  und  bündig  с.  német  nyelvű  magyar  nyelvtana  a  
hozzátartozó  ige-  és  főnévragozási  táblázatokat  tartalmazó  kötetekkel  együtt.  A  könyvek  
bemutatásán  kívül  foglalkozom  a  tanulói/pedagógiai  és  elméleti  nyelvtanok  



különbségeivel;  az  „üzleti"  és  a  szakmai,  a  formális  és  funkcionális  szempontok  
ütközésével  és a szembenállások  lehetséges feloldásával.  

HELTAI JÁNOS IMRE 
Új lehetőségek a moldvai  magyar beszélőközösségek  nyelvi  viselkedésének 

vizsgálatában 
Kulcsszavak:  moldvai  magyar  beszélőközösségek,  etnolingvisztikai  vitalitás,  nyelvcsere,  

nyelvi  tervezés  

Kutatócsoportunk 2001 óta vizsgálja a moldvai magyar (magyar-román  kétnyelvű)  
beszélőközösségek  etnolingvisztikai  vitalitását.  A  félstrukturált  kérdőív  felhasználásával  
folyó  kutatások  eredményei  olyan  nyelvi  tervezési  javaslatok  megfogalmazását  tették  
lehetővé, melyek a moldvai román-magyar  nyelvcsere megfordítását célozzák. 

Az  elmúlt  évben  a  tanszéken  elkezdődött  egy  új  moldvai  (diakrón)  nyelvatlasz  
adatfelvétele  is.  A  készülő,  mintegy  30  moldvai  beszélőközösséget  vizsgáló  atlasz  
kérdőíve  tartalmaz  egy  szociolingvisztikai  kérdéssort  is,  melyet  a  terepmunkások  
falvanként tizennyolc,  életkori  és nemi kvótamintával  kiválasztott  adatközlőtől  kérdeznek  
ki.  A  szociolingvisztikai  kérdőív  zárt  kérdései  lehetővé  teszik,  hogy  az  eddigi  kvalitatív  
jellegű  adatokat kvantitatív eredményekkel  vessük  össze.  

Az  alkalmazott  kérdéssor  a  „A magyar  nyelv  a Kárpát-medencében  a XX.  század  
végén"  című  kutatás  moldvában  is  alkalmazható  adaptációja,  így  segítségével  az  egyes  
beszélőközösségek  közötti  különbségek  vizsgálatán  túl  lehetővé  válik  a  moldvai  és  az  
egyéb  magyar  nyelvterületek  nyelvhasználati  szokásainak,  nyelvi  viselkedésének  az  
összehasonlítása. 

Előadásommal  a  két  eltérő  anyaggyűjtési  módszerre  támaszkodó  kutatás  
eredményeinek  együttes  feldolgozási  lehetőségeit  keresem.  Két,  egymástól  
nagymértékben  eltérő  moldvai  magyar  beszélőközösséget  egymással  összehasonlítva  
vizsgálok  meg.  Várakozásaim  szerint  ezzel  lehetővé  válik  mind  a  moldvai  magyar  
beszélőközösségek  összességére jellemző  nyelvhasználati  sajátosságoknak,  mind  pedig  a  
beszélőközösségek  között  meglévő  különbségeknek  az  eddiginél  alaposabb  és  árnyaltabb  
feltárása, ami természetesen  a nyelvi tervezés további differenciálását követeli  meg.  

HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET 
Érték és normativitás  a mai  nyelvművelésben  

Kulcsszavak:  nyelvközösség,  értékrend;  a nyelv  mint  újraalkotandó  tudás-energia;  a  
nyelvmüvelés  mint reflektáló  és értékelő  tevékenység;  normativitás,  nyelvi  tanácsadás  

Az  előadás  elméleti  hátterét  az  a  kognitív  megalapozottságú  nyelvfilozófiai  és  
alkalmazott  nyelvészeti  értelmezés  jelenti,  amely  a  nyelvművelést  a  magyar  
beszélőközösség  hagyományos  értékrendje  szerint  működő  reflektáló  és  értékelő  
tevékenységnek  tartja.  Vagyis  olyan  folyamatnak,  amely  az  egyén,  illetve  a  



nyelvközösség  önreflexiós  képességén,  valamint  az  anyanyelv  értékhordozó  és  
értékteremtő  képességén  alapul.  Azon  a  nyelvbölcseleti  elvrendszeren,  hogy  a  nyelv  a  
közösség  tagjai  által  birtokolt  és  működtetett  energia,  folyton  újraalkotott  és  
újraalkotandó gyakorlati tudás, létezési közeg, megjelenési eszköz. 

Az  így  felfogott nyelvművelés  ugyanakkor  összetett  gyakorlati  tevékenységforma,  
amely  az  adott  korszak  aktuális  nyelvtervezési,  nyelvtechnológiai  folyamataihoz  
kapcsolódva  a nyelvtudomány  paradigmáira  és eredményeire  támaszkodva  lát  el  értékelő,  
tanácsadó,  ismeretterjesztő feladatokat. 

A  nyelvvel  való  reflektáló  és  értékelő  tevékenység  különféle  színterei  közül  az  
előadás  a  tudományos  vagy  szakmai  nyelvművelés  területét  emeli  ki.  Azt  a  főképp  
nyelvtudományi  terrénumot,  amely  szakmai  alapot  ad(hat)  a  nyelvtervezési  döntések  
meghozatalához,  az  iskolai  anyanyelvi  neveléshez  és  a  nyelvi  tanácsadói  szolgálatok  
munkájához.  Legitimációját  pedig  a  magyar  nyelvközösség  rétegeinek  határozottan  
megnyilvánuló  igénye jelenti  ma is. 

Az  így felfogott nyelvművelés  célja a beszélőközösség  nyelvi  esélyeinek  segítése:  
versenyképes,  magas teljesítőképességű,  a nyelvközösség  értékszempontjainak megfelelő 
(anya)nyelvi  otthonosságérzet  támogatása.  

Ebben  a  tudományos  és  társadalmi  keretben  vizsgálja  az  előadás  a  normativitás  
mai  szerepét,  a  nyelvi  helyesség/helytelenség  kérdéskörét  -  a  Nyelvtudományi  Intézet  
nyelvi tanácsadó szolgálatában eltöltött személyes tapasztalat  alapján. 

HELTAI  PÁL 
Ekvivalencia  és kulturálisan  kötött kifejezések a fordításban 

Kulcsszavak:  kulturálisan  kötött kifejezések,  reáliák,  ekvivalencia, fordítási  norma,  
relevancia 

Az  ún.  reáliák,  illetve  kulturálisan  kötött  (kultúrspecifikus)  kifejezések  
fordításának  kérdései  mindig  is  foglalkoztatták  a  fordítástudomány  elméletét  és  a  
gyakorló fordítókat. Elméleti  szempontból  azonban sokszor kérdéses, hogy mit tekintsünk 
kulturálisan kötött kifejezésnek, és hogyan osztályozzuk  ezeket.  

A jelen  előadás  elsősorban  a reáliák,  illetve  a kulturálisan  kötött  (kultúrspecifikus)  
kifejezések  meghatározásával  foglalkozik.  Kiindulási  pontként  a  lexikai  ekvivalencia  
fogalma szolgál.  Rámutat,  hogy  a „kultúrspecifikus" minősítés  függ a gyakoriságtól  és  a  
kontextustól:  így  például  a  berkenye  botanikai  kontextusban  ekvivalens  a  рябина-val,  
népdalok fordításában azonban kulturálisan kötött kifejezésnek számít. 

A  kulturálisan  kötött  kifejezések  fordítása  függ  a  fordítási  normáktól  és  a  
relevancia  elvétől:  milyen  hatást  akarunk  elérni,  milyen  ismereteket  feltételezünk  az  
olvasóról,  és milyen feldolgozási erőfeszítésre tartjuk képesnek és hajlandónak. 

Kulturálisan  kötött  kifejezések nem csak  fordításokban jelennek  meg.  Kulturálisan  
kötött  kifejezések  egy  nyelven  belül  is  vannak:  a  különböző  tájegységek  eltérő  anyagi  
vagy  szellemi  kultúrája  a  megnevezésekben  is  jelentkezik,  és  a  szépirodalom  (és  nem  
szépirodalom  is)  gyakran  utal  más  országok  kulturálisan  kötött  fogalmaira.  A  nem  



fordított irodalomban  megjelenő kulturálisan  kötött kifejezések fordítása a  szerző céljától  
függően  a  honosító  vagy  idegenítő  fordítási  normát  követi.  Az  idegenítő  fordításokban  
előforduló átvételek  gyakran rövid  idő alatt kölcsönszóvá  válnak.  

A  kulturálisan  kötött  kifejezések  fordítását  a jelen  előadás  több  magyar  nyelvű  
fordított és nem fordított szöveg alapján szemlélteti.  

HIDASI  JUDIT 
Nemzetközi  kitekintés az „Interkulturális  kommunikáció" tantárgyi  státuszára  
Kulcsszavak:  interkulturális  kommunikáció,  kommunikációs  stúdiumok,  idegennyelv-

oktatás, globalizáció,  nemzetköziesedés  

Az  Interkulturális  kommunikáció  mint  tantárgy  eddig  befutott  nemzetközi  
karrierjének  rövid  áttekintésére  vállalkozik  az  előadás.  Végigjárja  az  empirikus  
adatfelhalmozástól  a  kutatási  diszciplina  kialakulásáig  és  az  elméleti  modellezésekig  
vezető  utat.  Nemzetközi  példákon  mutatja  be  e  stúdiumnak  megjelenési  fázisait  és  
mélységeit  az oktatásban, némi kitekintéssel  a magyarországi  helyzetre.  

Kitér  ennek  a  stúdiumnak  a  viszonyára  más  diszciplínákkal,  a  kommunikációs  
tantárgyblokkban elfoglalt helyére, viszonyára a idegen nyelvek  oktatásához.  

Rámutat  azokra  a főbb szemléleti  változásokra  az "Interkulturális  kommunikáció"  
stúdiumokban,  amelyeket  a  globalizáció  és  a  nemzetköziesedés,  valamint  az  informatika  
fejlődése idézett elő. Végül röviden  ismerteti  a feltételezett fejlődési irányokat. 

HORTOBÁGYI  ILDIKÓ  
A többnyelvűség szerepe az interkulturális  kompetencia  fejlesztésében  

Kulcsszavak:  nemzetközi  kapcsolatok,  nyelvismeret,  interkulturális  kompetencia,  
többnyelvűség,  multikulturalizmus  

Az utóbbi  évtizedben  Európában,  így hazánkban  is átértékelődött  számos fogalom, 
többek  között  a  nemzetközi  kapcsolatoké  is.  Ennek  tükrében  elmondható,  hogy  az  
együttműködések  lassan  már  interkulturális  kooperációkká  alakultak  át,  hiszen  
sikerességük  az  összehangolt,  mindenki  számára  érthető,  elfogadható  és  elérhető  közös  
célok  megvalósításában  és  egységes  eredményeiben  rejlik.  A  kiváló  tudományos  
ismereteken  túl  a  nemzetközi  kapcsolatok  két  kulcsfontosságú  eleme  a  megfelelő  
nyelvismeret  és egy tudatosan kifejlesztett interkulturális  kompetencia.  

Előadásom  témája  a  többnyelvűség  és  az  interkulturális  kompetencia  közötti  
kapcsolat  bemutatása,  amely  abból  a hipotézisből  indul ki, hogy  mind  a társadalmi,  mind  
az  egyéni  többnyelvűség  tudatosan  és  szervezetten  befolyásolhatja  az  interkulturális  
érzékenység -  és későbbiekben -  kompetencia  kialakulását  és fejlődését. Bár napjainkban 
az  interkulturalitás  fogalma  közhellyé  nőtte  ki  magát  a  média  vulgarizáló  
megnyilvánulásaiban,  tudományos  megközelítése  az  alkalmazott  nyelvészet  
részterületeinek  inter- és multidiszciplináris  szemléletével,  elvezethet  egy új  idegennyelv-



oktatási  elképzelés  kialakításához.  Hipotézisem  bizonyítására  három  kérdéskört  
fogalmaztam meg: Mit  takarnak  a multikulturalizmus  és  az  interkulturalitás  fogalmak, és 
hol helyezkedik  el  a többnyelvű  egyén  ebben  a relációban?  Milyen  új, a  többnyelvűséget  
és  az  interkulturalitást  támogató  elemeket  és távlatokat  tartalmaznak  a jelenlegi  egységes  
európai  nyelvpolitikák?  Ezzel  szemben  mi  az  európai  idegen  nyelvi  valóság?  Milyen  
interkulturális  környezetben  működő  nyelvpolitikai  példák  bizonyítják  a  többnyelvűség  
tudatos fejlesztésének lehetőségeit? 

HORVÁTH JUDIT 
Egy reáliakorpusz  létrehozása  

Kulcsszavak:  korpusznyelvészet,  párhuzamos  korpusz, jeltárgy,  színpadi  fordítások,  
keresőprogram 

Gyakorló  fordítók  és  műfordítással  foglalkozó  szakemberek  gyakran  vitatkoznak  
arról,  hogy  a reáliákat  milyen technikákkal  lehet és kell  fordítani. Egyesek  az  általánosító  
fordítást  preferálják,  mások  a  körülíró  fordítás  mellett  törnek  lándzsát,  jelzős  
szókapcsolatokat  használva  a  reália  minél  pontosabb  leírására.  Vannak  olyanok  is,  akik  
fonetikai  átírással  megtartják  a  forrásnyelvi  szót,  gondolván  a  szövegkörnyezet  úgyis  
segíti  az  olvasót  a jeltárgyak  vagy  kultúrszavak  megértésében,  esetleg  lábjegyzetekben  
adnak bővebb magyarázatot  a jeltárggyal  kapcsolatban.  

Egy  bárki  által  hozzáférhető  és  bővíthető  reáliakorpusznak  az  lenne  a  célja,  hogy  
reprezentálja  a  fordítók reáliákhoz  való  hozzáállását,  valamint  hogy  segítséget  nyújtson,  
tippeket  adjon  „bajba  jutott"  fordítóknak.  A  reáliakorpuszt  a  párhuzamos  korpuszok  
létrehozási  elvei alapján lehetne működtetni.  Idővel a korpusz kiegyensúlyozott  korpusszá  
(balanced  corpus)  válhatna,  hatalmas  mennyiségű  szöveget  foglalna  magába,  mint  egy  
kimeríthetetlen  példatár,  mivel  ezt  a  korpuszt  elsősorban  lexikai  célokra  használnánk.  A  
gyűjteménybe  nemcsak  gyakorló  és  elismert  fordítók  reáliafordításai  kerülhetnének  be,  
hanem  bárki  bővíthetné,  aki tudja, mi az a reália,  valahogy  megbirkózott  a lefordításával,  
tud a korpuszról,  és regisztráltatja magát. Vagy éppen nem tud megbirkózni  a reáliával,  és 
segítségre  szorul.  A keresőprogram  segítségével  rá lehetne keresni  az adott reáliára,  sőt  a  
találatok számának redukálása céljából szűkíteni  is lehetne a keresést,  ha valaki pl.  csak a 
színpadi fordításokra kíváncsi. 

HORVÁTH JUDIT 
Az olvasástanítás  stratégiái a magyar mint idegen nyelv tanítási  folyamatában 

Kulcsszavak:  anyanyelvi  és idegen nyelvi  olvasáskutatás,  az olvasás  egyszerű  modellje,  
szófelismerési  készség,  megértési  készség, fordítási  készség  

Az utóbbi  években  a pszicholingvisztika  beszéd-  és  szövegmegértési  modelljeinek  
a  hatására  megélénkült  az  érdeklődés  az  anyanyelvi,  a  kétnyelvi  és  az  idegen  nyelvi  
olvasás  mint  kognitív  folyamat  iránt.  Az  anyanyelvi  olvasáskutatás  eredményei  



hozzájárultak  az  idegen  nyelvi  olvasás  mechanizmusának  a  megértéséhez,  illetve  az  
olvasástanítás  stratégiáinak a leírásához is.  

Az  újabb,  főleg  az  angol  mint  idegen  nyelvvel  foglalkozó  pszicholingvisztikai  
kutatások  eredményei  elvetik  az  olvasásnak  azt  a  régebbi  modelljét,  amely  szerint  az  
olvasás  alapművelete  egy  olyan  folyamatos  pszicholingvisztikai  mozaikjáték  lenne,  
amelyben  a megértési  folyamat erősen kötődne  a kontextushoz.  Az újabb szakirodalom  a  
régi  modellel  szemben  egy új modellt,  az olvasás  egyszerű  modelljét javasolja,  amely  az  
olvasási  készség  fejlődését  a  szófelismerési  készségek  és  az  általános  szövegértési  
készségek megsokszorozódásával,  illetve azok interaktív  egymásra hatásával  magyarázza.  
Ez  a modell  különös  hangsúlyt  fektet a szófelismerési készség  (a fonológiai dekódolás,  a  
szónak  a  szöveg  által  aktivált  és  a  szövegbe  beleillő  jelentésének  az  előhívása)  
automatizmusára  a sikeres olvasás folyamatában. 

A dolgozat  egy  olyan  gyakorlóanyagot  mutat  be,  amely  középhaladó  magyar  mint  
idegen  nyelv  tanulóknak  íródott,  és  amelyben  az  olvasási  készségek  kialakításának  a  
lépéseit az olvasás egyszerű modellje szerint tervezte meg a szerző. 

HORVÁTH LILLA 
Communicative  Willingness and Competence  In the Medical  Context  

Keywords:  communicative  willingness,  communicative  competence,  therapeutic  effect,  
patient  compliance,  relational  development  

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

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

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



HORVÁTH MÁRTA 
Nyelvtanítás  kommunikatív  megközelítéssel  a francia nyelv  oktatásában 

Kulcsszavak:  élő idegen nyelv, metodológia,  kommunikatív  módszer,  nyelvtani  
tudatosítás, kommunikatív  kompetencia  

Napjainkban  közkeletű  megállapításként  hat,  hogy  az  élő  idegen  nyelveket  
kommunikatív  módszerrel  tanítják  az  általános  és  a  középiskolákban.  Azonban  a  
nyelvtanításban  -  szaktanácsadói  tapasztalataim  alapján -  még  mindig  működnek  a  régi  
reflexek, amelyek a fordító -  grammatizáló módszer máig ható erejében gyökereznek. 

Az  idegennyelv-tanítás  metodológiájában  bizonyított  tény,  hogy  bármilyen  
legyen  is  az  alkalmazott  módszer,  a  nyelvtanítás  szervesen  kapcsolódik  az  adott  
módszerhez. 

Az  előadás  célja,  hogy  a  francia  nyelv  vonatkozásában  feltárja  a  nyelvtani  
tudatosítás  fázisait,  a  kommunikatív  megközelítés  módját  a  jobb  szabályinteriorizáció  
elérése  érdekében,  azért  hogy  a  nyelvtani  jelentések  minél  hatékonyabban  segítsék  a  
különféle  beszédfunkciók  megvalósulását,  azaz  a  kommunikatív  kompetencia  
kialakítását,  tökéletesítését.  

HORVÁTH PÉTER IVÁN 
Szakfordítás és  metanyelv 

Kulcsszavak:  szakfordítás,  átváltási művelet,  metainformációs  operátor,  modalitás,  
szövegszervező  elem  

A  nyelvi  közlés  metainformációs  szerkezetének  hazai  kutatásában  Simigné  (2004)  
vizsgálta meg elsőként,  hogyan viselkednek  a metanyelvi  elemek  a fordítási folyamatban. 
Megállapítása  szerint  a  metainformációs  igék  átültetése  ugyanúgy  nyereségekkel  és  
veszteségekkel jár, mint más igéké. Elemzése azonban -  akárcsak Klaudy (1997)  átváltási  
műveleteinek  rendszere  -  műfordításokra  vonatkozik,  holott  a  nyelvészeti  
fordításkutatásnak  többek  között  az  a  feladata,  hogy  ugyanígy  leírja  a  gyakorlati  
szempontból  elsődleges  fontosságú  szakfordítások  törvényszerűségeit  is.  Másrészről  
laikusokban  és  gyakorló  fordítókban egyaránt  él  az a vélhetően  alaptalan hiedelem,  hogy  
a  különböző  jogszabályok,  közigazgatási  határozatok,  nyomtatványok  stb.  fordításában  
nincs helye se betoldásnak,  se kihagyásnak,  se átalakításnak. 

Ez  az  előadás  megkísérel  változtatni  a  szakszövegek  metanyelvészeti  és  általános  
fordításelméleti  elhanyagoltságán.  Kiindulásként  rámutat,  hogy  Banczerowski  (2000)  
alapvetően  szószintű  metainformációs  kategóriáit  célszerű  kiegészíteni  frazeológiai,  
szövegtani,  helyesírási  stb. csoportokkal.  Ezután néhány hivatalos  irat  forrás- és  célnyelvi  
változatának  összehasonlításával  bemutatja,  hogy  a  metaoperátorok  egy  része  (pl.  
módosítószók)  valószínűleg  egyetemes,  más  része  (pl.  kötőmód)  viszont  egyéni  
nyelvsajátosság, így a szakfordításban is szükségszerűen eltérő a viselkedésük. 

A  cikk  három  olyan  kérdéssel  zárul,  amelyek  túlmutatnak  a  fordítástechnikai  
eljárások  egyszerűsítő,  strukturalista  elemzésén.  (1)  Általában  mennyire  



számszerűsíthetők  a metanyelvi  elemek  egy-egy  szakszövegben?  (2)  Érdemes-e,  és -  ha  
igen -  miként  lehetséges beépíteni a szakfordítók képzésébe a metainformációk kutatását? 
(3)  Objektíve jobbá,  azaz  a rendeltetésének jobban  megfelelővé válik-e  az a szakfordítás, 
amelynek a létrehozásában  szerepet játszott  a metanyelvi tudatosság  is?  

HORVÁTH  VIKTÓRIA  
A dysarthria tünetei a spontán  beszédben  

Kulcsszavak:  artikuláció,  beszédtempó,  organikus  beszédzavar,  megakadásjelenségek  

Az elmúlt  évtizedekben jelentősen  növekedett  a tudományos  érdeklődés  a  spontán  
beszéd  jellegzetességei  iránt.  Amellett,  hogy  a  kutatók  vizsgálták  a  spontán  
megnyilatkozások  mondattani  felépítését,  a  szófaji  gyakoriságot,  a  szupraszegmentális  
tényezőket,  középpontba  kerültek  a  beszéd  folyamatosságát  megszakító  
megakadásjelenségek.  Ez  utóbbiak  elemzése  azért  nagyon  fontos,  mert  a  tervezés  és  
kivitelezés  egyidejű  -  emiatt  sokszor  egymást  „zavaró"  -  működéséből  adódó  hibák  a  
nehezen  vizsgálható  folyamatok  normál  működéséről  is  tanúskodnak.  A  spontán  beszéd  
azonban  olyan  mértékben  megváltozhat,  amely  már  kórosnak  tekinthető,  és  nemegyszer  
organikus okokra vezethető vissza.  

A  jelen  kutatás  -  magyar  beszélőkkel  elsőként  -  azt  vizsgálja,  hogy  az  agyi  
elváltozás  következtében  fellépő beszédzavar,  a dysarthria hogyan befolyásolja a  spontán  
beszédet. 
A  dysarthria  olyan  organikus  eredetű  beszédzavar,  amely  érinti  a  beszéd  létrehozásának  
egész folyamatát: megváltoznak  az  időviszonyok,  a prozódia,  a beszédhangok  képzése,  a  
mondatalkotás.  A pontos  diagnosztika  szempontjából  fontos a zavarok  korai  felismerése;  
a  jelen  kutatás  célja  a  dysarthriás  spontán  beszéd  tüneteinek  akusztikai-fonetikai  
elemzése. 

Vizsgáltuk  két  középkorú  dysarthriás  férfi  spontánbeszéd-fel vétele  alapján  az  
artikuláció  jellegzetességeit,  a  tempót,  a  megakadásjelenségeket  és  a  mondatok  
felépítését.  Arra  a  kérdésre  kerestük  a  választ,  hogy  mely  beszédhangok  artikulációja  
okoz  nehézségeket  a  betegek  számára,  illetve  módosul  a  legnagyobb  mértékben  az  
egészséges  beszélőkhöz  képest.  További  kérdés,  hogy  vajon  a  dysarthriában  szenvedők  
eltérő  stratégiákat  használnak-e  a  tervezés  és  kivitelezés  diszharmóniájának  feloldására,  
mint  az egészséges  beszélők.  Az eredmények  összevető  vizsgálatával  következtetni  lehet  
arra,  hogy  a sérült  agyi  területnek  mi a funkciója a spontán  beszéd  egyes  paramétereinek  
létrehozásában. 



HRISZTO VA-GOTTHARDT  HRISZTALINA  
Anti-proverbiumok:  a nyelvi modernizáció  része  

Német anti-proverbiumok  a nyomtatott  és ez elektronikus  médiában  
Kulcsszavak:  anti-proverbium,  nyomtatott  média és internet, nyelvi humor,  nyelvi  

modernizáció,  anti-proverbiumok  pragmatikai  funkciói  

Az  előadásom  középpontjában  egy  olyan  nyelvi  jelenség  áll,  amelyre  az  ismert  
közmondáskutató,  Wolfgang  Mieder  már  a  80-as  években  felfigyelt,  és  amelyet  
„Antisprichwort"-nak,  azaz anti-proverbiumnak  nevezett el. Az anti-proverbiumok  eredeti  
szövegek  innovatív  és legtöbbször  humoros átalakításának  az eredményei.  Ezen elferdítés 
segítségével  a  beszélők  sajátos  módon  reagálnak  a  közmondás  mondanivalójára  azáltal,  
hogy egy adott szituációra alkalmazva konkretizálják, megkérdőjelezik vagy akár cáfolják 
az eredeti  üzenetet.  

Ami az elején tiszavirág-életű jelenségnek tűnt, ma már külön műfajnak tekinthető, 
és  egyre  nagyobb  népszerűségnek  örvend  a  természetes  nyelvekben.  Ez  alól  a  német  
nyelv  sem  képez  kivételt.  Találkozhatunk  német  elferdített  közmondásokkal  az  
úgynevezett  klasszikus  nyomtatott  médiában:  újságokban,  folyóiratokban  és  
magazinokban,  valamint  többé-kevésbé  ismert  szerzők  műveiben.  Olvashatjuk  őket  
szellemes  kommentárok  formájában  levelezőlapokon,  naptárokban,  politikai  
jelszavakként  plakátokon  vagy  reklámszövegekként  posztereken,  matricákon,  
söralátéteken  stb. Az elektronikus  médiában  elsősorban  az interneten  bukkanhatunk  rá  az  
anti-proverbiumokra:  számos  újság  internetes  oldalán,  fórumokon,  vicces  idézetek  és  
mondások gyűjtésére specializálódott  oldalakon,  akár cégek és szervezetek honlapjain is. 

Az  előadásom  azt  tűzi  ki  célul,  hogy  a  német  nyelvű  nyomtatott  és  elektronikus  
médiából  kiragadott  konkrét  példák  alapján  néhány,  az  anti-proverbiumokat  illető  fontos  
kérdést  fontolóra  vegyen:  Miért  nő  egyre  inkább  az  elferdített  közmondások  száma  a  
hagyományossal  szemben?  Milyen  pragmatikai  funkciókat  töltenek  be  az  innovatív  
formák, és milyen szerepet játszanak a nyelvi  modernizációban?  

HUSZÁR  ZSUZSANNA  
A kisebbségi  attitűd néhány nyelvi összetevője -  a kisebbségi  nyelvek megítélése  

pedagógusjelöltek  és gyakorló pedagógusok  körében  
Kulcsszavak:  nyelvi  attitűd,  kisebbségi  nyelvek, pedagógusképzés,  empirikus  kutatás,  

számosságérzékenység 

Az  előadásunk  a  Pécsi  Tudományegyetemen  folytatott  empirikus  kutatásunk  
részeredményeit,  nyelvi  szempontú  megállapításait  tárgyalja.  Érdeklődésünk  
középpontjában  az  áll,  hogy  miként  azonosíthatóak  a  kisebbségi  attitűd  nyelvi,  
pontosabban  a nyelvhasználattal  összefüggő elemei  a pedagógus munkája szempontjából, 
s  hogy  a  kisebbségi  nyelvekhez  fűződő  viszony  feltárása  mennyiben  visz  közelebb  a  
pedagógusképzés  kisebbségpedagógiai  stúdiumainak  alakításához,  illetve  eredményeink  
mennyiben prognosztizáló  erejűek a kiválogatódás  és a beválás szempontjából. 



Jelen  előadásunkban  arra  szeretnénk  rávilágítani,  hogy  a  különböző  kisebbségi  
nyelveket  mintegy  egymás  vonatkoztatási  kereteként  használva  a  kisebbségi  attitűdök  
nyelvi  vonatkozásainak  árnyalt  struktúrája  tárható  fel.  Ezáltal  a  vélemények  
szerveződésében  kutatásunk  korai  szakaszában  feltárt számosságérzékenység  mint  kvázi-
demográfiai  meghatározottság  egyéb  figyelembe  veendő  elemekkel  egészíthető  ki.  
Vizsgálatunkban  a  tizenhárom  bejegyzett  kisebbség  közül  csak  a  viszonylag  nagyobb  
lélekszámúakat  szerepeltettük,  ugyanakkor  bevontuk  a  kínai  kisebbséget,  illetve  annak  
nyelvét  is,  bár  a  kínai  nem  bejegyzett  kisebbség.  Kérdőívünk  kérdései  a  következő  
kisebbségekre  vonatkoznak:  bolgár,  görög,  cigány/roma,  horvát,  kínai,  német,  orosz,  
román,  szerb,  szlovák,  ukrán. A  kutatás  függő változói:  a hazai  kisebbségek  ismeretének  
szintje,  az  erről  kialakított  önkép;  annak  megítélése,  hogy  a válaszadók  szerint  melyek  a  
kisebbségekről  kialakult  saját  véleményük  meghatározó  forrásai;  a  válaszadók  saját  
kisebbségpedagógiai  felkészültségének  megítélése;  kisebbségpedagógiai  képzési  igényei;  
tannyelvi  preferenciái  a  kisebbségi  kultúra  közvetítésében;  a  kisebbségi  nyelvek  
elsajátítására  való  deklarált  hajlandóság.  A  kutatás  független változói  a  településtípus,  a  
válaszadók  érettségi  eredménye,  életkora,  neme, szakja és a szüleik  iskolázottsága  voltak.  
A válaszokat  a tanári ambíciók szerinti bontásban  is vizsgáltuk. 

H. VARGA MÁRTA 
A magyart  idegen nyelvként tanuló külföldiek „hamis  barátai"  

Kulcsszavak:  „hamis  barát",  nyelvi  interferencia, jelentés,  homonímia,  szinonímia,  
poliszémia, 

kontrasztív  nyelvészet  

A  „hamis  barátok"  (faux  amis)  terminus  technicuson  olyan  azonos  vagy  hasonló  
hangsorú  szavakat  értünk  két  vagy  több  nyelvben,  amelyek  etimológiailag  összefüggnek  
ugyan  egymással,  de  jelentésük  csak  többé-kevésbé  azonos.  Ezek  a  szavak  
természetszerűleg  könnyen  megtéveszthetik  a nyelvtanulót  (különösen,  ha  anyanyelve  az  
egyik  érintett  nyelv),  aki  látva  vagy  hallva  az  idegen  nyelvű  szót,  a  nyelvi  interferencia  
következtében  tévesen  azonosítja  az  ismerős  hangsort  az  anyanyelvében,  esetleg  más,  
korábban  tanult  idegen  (legtöbbnyire  valamilyen  indogermán)  nyelvben  már  megszokott  
jelentéssel.  Mivel  a  közös  eredetre  visszamenő  szavak  szemantikai,  morfológiai,  
szintaktikai,  stilisztikai,  frazeológiai  szinten,  valamint  a  szóhasználat,  a  társadalmilag  
szankcionált  úzus területén  nagymértékben  különbözhetnek,  ebből  adódóan  gyakran  nem  
a  szándékkal  megegyező  megnyilatkozásokhoz  vezetnek.  Ezek  a  szavak  tehát  különös  
óvatosságot  igényelnek  a nyelvet használó (a tanuló, a beszélő, a fordító stb.) részéről. 

A  magyar  mint  idegen  nyelv  tanáraként  többször  is  tapasztalhattam,  hogy  a  
magyarul  tanuló  külföldiek  számára  is  nehézséget jelent  a  „hamis  barátok" jelensége.  A  
diákok  már  a  nyelvtanulás  kezdetén  is  felfigyelnek  a  megtévesztő  hasonlóságokra,  de  
magasabb  szintre  jutván,  különösen  a  fordítási  gyakorlatok  során  egyre  több  és  több  
hamis analógiás  esettel  találkoznak.  A nyelvtanulók,  különösen  a több nyelvet  ismerők  és  
használók  körében  tudatosítani  kell,  hogy  a szójelentések  a  formai  azonosság  ellenére  is  



nagyon  különbözőek  lehetnek.  A  „hamis  barát"-okból  adódó  félreértések, félrefordítások 
elkerülése  végett  célszerű  lenne  a  magyar  és  (legalább)  az  ún.  nagyobb  nyelvek  (angol,  
francia, német,  olasz,  orosz,  spanyol)  vonatkozásában  e jelenséggel  foglalkozni,  listákat  
összeállítani,  esetleg  szótári  formában  is  közreadni  ezeket  a  „veszélyes"  szópárokat,  
hiszen  mindezek  hasznos  segédeszközei  lehetnének  az  idegen  nyelvet  tanulóknak  
általában,  így a magyart  idegen nyelvként tanuló külföldieknek is. 

MARJUILVES 
Szaknyelvi  tervezés Észtország  nyomán  

Kulcsszavak:  nyelvtervezés,  szaknyelvi  tervezés, szakszótár,  terminológia,  terminológiai  
bizottságok 

Az  észt  terminológiáról  a  magyarországi  szakma  kevés  ismerettel  rendelkezik.  A  
magyar  szakirodalomban  csupán  néhány  általános  megjegyzés  található  az  észt  
terminológiáról,  és ezek a pozitív fejlődést hangsúlyozzák. 

Az  észt  nyelvről  szóló  magyar  nyelvű  irodalom  2005-ben  Az  észt  nyelv  fejlesztési  
stratégiája  2004-2010  című  kiadvány  fordításával  gazdagodott  (Eesti  keele  arendamise  
strateegia  2004-2010).  Ez  az  Észt  Köztársaság  kormánya  által  jóváhagyott  hivatalos  
dokumentum,  amely  az  észt  nyelv  fejlesztésének  irányvonalait  határozza  meg  a  2004  és  
2010  közötti  időszakra  vonatkozóan.  E  dokumentumban  határozott  koncepciót  
olvashatunk az észt terminológiáról  is. Előadásomban rövid áttekintést  kívánok adni arról,  
hogy  milyen  úton  haladt  az  észt  terminológia  a jelenlegi  helyzetig.  Megkísérlek  választ  
adni  arra,  hogy  miben  rejlik  az  észt  terminológia  sikeressége,  milyen  tevékenységekkel  
támogatják a terminológiai  munkálatokat,  illetve hogyan befolyásolta a szovjet időszak  az  
észt terminológia  kialakulását.  

Az észt terminológiai  tevékenységek  pozitív tendenciái  mellett  a hiányosságokat  is  
meg szeretném  említeni.  

IMRE ANGÉLA 
Előny-e a gyermekkori  kétnyelvűség?  

Kulcsszavak:  egy- és kétnyelvűek,  anyanyelv-elsajátítás,  beszédfeldolgozás,  Cummins-féle  
küszöbhipotézis,  GMP, d-GMP  tesztcsomagok  

Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk  olyan gyermekekkel,  akik  kétnyelvűen  
nőnek  fel.  Nyelvelsajátításukkal  kapcsolatban  felmerülhet  a  kérdés:  vajon  az  általuk  
használt  nyelvekben  egyformán  jól  fejlődik-e  a  beszédészlelés  és  a  beszédmegértés  
folyamata,  vagy  előfordulhat,  hogy  több  nyelv  egyidejű  elsajátítása  nehezíti  a  
beszédfeldolgozás megfelelő működését. 

A  kétnyelvűek  nyelvi  teljesítményének  megítélése  különböző  kritériumok  alapján  
történik, attól függően, hogy a beszélővel szemben milyen elvárásokat támasztunk. Az ún. 
Cummins-féle  küszöbhipotézis  szerint  az  anyanyelv-elsajátítás  kezdeti  fázisában  a  



kétnyelvűek  gyengébben,  az  első  küszöb  elérése  után  azonban jobban  teljesítenek,  mint  
egynyelvű  társaik.  Mindennapos  tapasztalatok  alapján  feltételeztük,  hogy  a  kétnyelvűek  
eltérő  teljesítménye  nemcsak  a  produkció  oldalán  jelentkezik,  hanem  a  
beszédfeldolgozásuk  is  gyengébb  lesz.  Különösen  valószínűsíthető  ez  a  domináns  
kétnyelvűek „gyengébb" nyelvén. 

A  hipotézis  ellenőrzésére  két  vizsgálatot  végeztünk  el. Az  egyikben  50  kétnyelvű  
gyermek  magyar  nyelvi  beszédpercepciós  teljesítményét térképeztük  fel, s vetettük  össze  
magyar  egynyelvű  kontrollcsoporttal.  A  másik  vizsgálathoz  az  eredeti  magyar  GMP  
német  nyelvű  adaptációjával,  a  d-GMP  tesztcsomaggal  hasonlítottuk  össze  80  német  
egynyelvű  és  kétnyelvű  gyermek  teljesítményét.  A  két  vizsgálat  eredményei  
hozzájárulhatnak a címben feltett kérdés  megválaszolásához.  

IMRE RUBENNÉ 
A nyelvi durvaság megnyilvánulási  formái Móricz Zsigmond: Csibe-novellák  című  

kötetében 
Kulcsszavak:  durvaság,  trágárság,  műveletlenség  

A  Nyelvművelő  kézikönyv  a  nyelvi  durvaságot  a  stílusárnyalatok  címszó  alatt  
tárgyalja.  Megkülönböztet  vulgáris  és  közönséges,  durva  stílust.  Az  előbbiben  „a  nyelvi  
tanulatlanság  vagy  legalábbis  igénytelenség,  szintsüllyedés  tükröződik.  Szóhasználatát  
alsóbb  szintű,  argószerű  elemek tarkítják" (NyKk.  II.  1985:  702). Az  utóbbi  „nemcsak  a  
műveletlenségnek,  hanem a faragatlanságnak a megnyilatkozása is" (uo.). 

Funkcionális  szempontból  a  durva  szavaknak  három  típusa  különíthető  el:  
fogalomjelölők,  indulatkifejezők  és  töltelékszók.  A  novellák  szereplőinek  
nyelvhasználatában  főleg a második  típusra találunk példákat. Ezek a szavak  olyan  nyelvi  
megnyilatkozások,  amelyeket  heves  indulat  (bosszúság,  düh)  vált  ki.  Móricz  ebben  a  
művében  a  máról  holnapra  élő,  rendszeres  munkát  nem  végző,  nagyvárosi  szegény  
embereket  állítja középpontba.  A Móricz  ábrázolta  lumpen városi  proletárréteg  az  indulat  
hevében  durva,  trágár  kifejezéseket használ,  és  dühét  vagy  éppen  tehetetlenségét  éppúgy  
gyerekein tölti ki, mint  a pusztai  cselédek.  

Móricz  nagyon  jól  ráérzett  a  társadalom  és  a  nyelv  szoros  kapcsolatára,  ezért  
sikerült  hitelesen  visszaadnia  a szereplők  nyelvhasználatát.  A vizsgált  beszédszituációk  a  
szereplők nyelvhasználatának  igénytelenségét  és műveletlenségét bizonyítják. 



JABLONKAI  RÉKA  
Üzleti  kommunikációs  készségek fejlesztése virtuális  nemzetközi  környezetben  

Kulcsszavak:  interkulturális  kommunikáció,  szaknyelvoktatás,  internet a  nyelvoktatásban,  
nemzetközi projekt,  üzleti  kommunikáció  

Az  előadás  a „Cross-cultural  Business  Communication"  című,  az EU Leonardo  da  
Vinci  akcióprogramja  által  támogatott  projektet  mutatja  be.  A  projekt  szlovén  
főpályázóval  2000-2003  között  zajlott  le,  és  a  kialakított  nemzetközi  hálózat  azóta  is  
működik.  A  projektben  közel  20  oktató,  15  oktatási  intézmény  és  több  száz  diák  vett  
eddig részt. 

A  CCBC  projekt  alkalmazza  a  legújabb  számítógépes  kommunikációs  technikák  
adta  lehetőségeket,  így  teremtve  közvetlen  kapcsolatot  a  különböző  országokban  tanuló  
diákok  között.  Ezáltal  az  is  lehetővé  válik,  hogy  a  diákok  életszerű  módon  tapasztalják  
meg  az  idegen  nyelven,  más  kultúrájúakkal  folyó  kommunikáció  során  felmerülő  
nehézségeket. 

Az  egymás  kultúrájának  és  kommunikációs  stílusának  megismeréséhez  üzleti  
szimuláció  ad  keretet.  Az  egyes  tanulói  csoportok  egy-egy  virtuális  céget  alapítanak,  és  
egymással  „üzletelnek".  A  szimuláció  során  megismerkednek  az  angol  nyelvű  üzleti  
levelezés  legfontosabb  levéltípusaival  és  egyéb  dokumentumaival,  pl.  prospektus,  
katalógus,  árlista.  Emellett  sor  kerül  saját  országuk  kultúrájának  bemutatására  és  olyan  
szempontok  tárgyalására,  melyek  az  üzleti  kommunikáció  során  nehézséget  okozhatnak,  
pl. sztereotípiák,  szokások a mindennapi  és az üzleti  életben.  

A  projekt  keretében  kidolgozott  interkulturális  kommunikációt  fejlesztő  tananyag  
több  elemből  áll.  Elkészült  egy  tankönyv  tanári  kézikönyvvel,  az  értékeléshez  egy  
diákportfólió  és  a  közvetlen  kommunikációt  elősegítő,  minden  évben  frissülő honlap  is  
(www.2cbc.net).  Az  előadás  bemutatja  ezek  alkalmazását  a  tanításban.  A  Budapesti  
Corvinus  Egyetem  hallgatói  harmadik  éve  vesznek  sikeresen  és  lelkesen  részt  a  
szimulációban. 

JÁMBOR EMŐKE 
Nyelvtanulás tantermi  és idegen nyelvi  környezetben  

Kulcsszavak:  sikeres  nyelvtanulás,  hazai és célnyelvi  környezet,  nyelvtanulás  célja,  idegen  
nyelvi szocializáció,  munkakultúra  

Az  idegen  nyelvi  szocializációnak  különböző  útjai  ismerjük.  A  legtöbben  hazai  
környezetben,  életünk  elsődleges,  illetve  másodlagos  nyelvi  szocializációs  szakaszában  
kezdünk  el  idegen  nyelvet  tanulni.  Vannak,  akiknek  van  lehetőségük  a  tantermi  
körülmények  között  megszerzett,  jól  megalapozott  nyelvtudásukat  célnyelvi  
környezetben,  esetleg munkahelyi környezetben fejleszteni. 

Előadásomban  olyan  egyetemi  hallgatókkal  készített  felmérésemet  szeretném  
ismertetni,  akik a hazai környezet után külföldön végzett szakmai gyakorlaton  folytatták a 
nyelvelsajátítást.  Bemutatom,  hogy  ők  hogyan  látták  a  hazai  tantermi,  valamint  a  

http://www.2cbc.net


célnyelvi  környezetben  megvalósuló  nyelvelsajátítás  előnyeit,  hátrányait,  különbségeit.  
Kitérek  arra,  hogyan,  miben  segítette  a  tantermi  nyelvoktatás  a  külföldi  
munkakörnyezetben  a nyelvi megfelelést. 

JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA 
A szakmai nyelvóra élményvilágának vizsgálata  metaforával  

Kulcsszavak:  idegennyelv-tanulás,  érzelmek,  metafora  mint kutatási  módszer  

Az  érzelmek,  az  érzelmi  élmények  és  hatások  nemcsak  motivációs  tényezők,  
hanem  a tevékenységek,  a tanulási  folyamat kísérői,  befolyásolói,  a személyiség  alakítói,  
és  éppen  ezért  döntő tényezők.  Ennek tükrében nem  lehet  közömbös,  hogy  a diák  milyen  
érzelmi élménnyel vesz részt a nyelvtanulási folyamatban. 

A  vizsgálat  során  azért  folyamodtam  a metafora  eszközéhez,  mert  egyéb  kutatási  
módszerek  alkalmazásakor  az  érzelmek  sokszor  rejtve  maradnak:  a  nyelvtanulók  
egyéniségüktől  függően különbözőképpen  nyilvánulnak  meg,  és nagyon  ritkán  beszélnek  
nyíltan  érzelmeikről,  arról  még  kevésbé,  hogy  egy-egy  órán  szenvedve  élték  át  az  
ismeretek  befogadását  (a  tanárral  együtt)  vagy  élményszerűen,  a  tanárral  kölcsönös  
együttműködésben,  kellemes  hangulatban  és  személyiségüket  gazdagítva.  Ilyen  módon  a  
metafora  mint  kutatási  módszer,  eljárás,  lehetőséget  adhat  a  diákok  véleményének  más  
aspektusból  történő  felderítésére, mint  amit  a hagyományos  kutatási  módszerek  kínálnak,  
és egyben kiegészíti  azokat.  

607  gazdasági  felsőoktatásban  tanuló  diákkal  végzett  kérdőíves  felmérésben  172-
en  (közel  30%)  éltek  a  saját  választású  metafora  használatával.  Ez  a  mintanagyság  már  
elegendő  információval  szolgál  annak  elemzéséhez,  hogy  ezek  a  diákok  milyen  
emocionális  tartalommal  élik  meg  a  gazdasági  szakmai  nyelvórát  mint  tanulási  
folyamatot, tevékenységet. 

Az előadás bemutatja a vizsgálati  módszert,  a kutatás során szerzett  tapasztalatokat  
és a végső  következtetéseket.  

JÓNÁS EDIT 
A nyelvi tartalom közvetítése és a szaknyelvi  mobilitás  

Kulcsszók:  tanítási/tanulási  cél, szaknyelvi  ismeretek, gazdasági  kommunikáció,  rapid  
változás,  mobilitási  norma  

Az  előadás  az  idegennyelv-oktatás  nyelvi  tartalmának  tanulási,  tanítási  célok  
szerinti  változásait  vizsgálja  a  szaknyelvoktatásban.  A  nyelvi  tartalom  az  oktatás  
folyamatában  a  kommunikatív  készségeken  keresztül  rögzül  a  tanulói  tudatban.  Ez  a  
folyamat  esetünkben  a  nyelvi  szintek  aspektusából  megragadható  szaknyelvi  anyagnak  
nyelvismeretté  fejlesztése  az  elsajátítás  folyamatában.  A  szaknyelvoktatásban  -
mindenekelőtt  a  gazdasági  kommunikációban  -  a  szaknyelvi  tartalom,  abból  is  a  lexika  
területe,  illetőleg  a  szövegfajták  sajátosan  rapid  mobilitást  mutatnak.  Ennek  okaként  a  



globalizálódás  és  a  szakmai  differenciálódás,  a  gyors  ütemben  változó  kommunikációs  
szituációk jelölhetők  meg.  

Ennek  megfelelően  a  következő  kérdésekre  kell  megkísérelnünk  válaszolni:  
Milyen  mobilitási  norma  szerint  közvetítsük  a  nyelvi  tartalmakat,  elsősorban  a  
lexikaiakat?  Milyen  módon  segítik  a  regiszterek  horizontális  és  vertikális  változásai  a  
modern  szaknyelvi  kommunikációt?  Milyen  módon  és  milyen  mértékben  érintik  ezen  
változások  a témaköröket,  a kommunikatív  készségek  fejlesztését? Mennyiben  segítik  elő  
a  nyelvi  tartalom  elsajátítását  a  pragmatikai  és  interkulturális  ismeretek?  Azaz:  mi  a  
korszerű nyelvi tartalom a nyelvi modernizáció  környezetében?  

JÓNÁS FRIGYES 
Kutatási lehetőségek a magyar mint idegen  nyelvben  

Kulcsszavak:  idegennyelv-oktatás,  didaktikai  megoldás,  segédtudomány,  gyakorlati  
megoldás,  kutatási  perspektíva  

Az  idegennyelv-oktatás  egy  szociopolitikai,  tudományos,  személyekre  vonatkozó  
és  környezetbe  ágyazott  faktoregyüttest  integráló  didaktika,  amelynek  kutatási  
eredményei az oktatás-tanulás sikerességében  mérhetők.  

A  magyar  mint  idegen  nyelvnek  -  lévén  idegennyelv-oktatás  -  ugyancsak  efféle  
didaktikai  kutatásokat  kell  végeznie.  Nem  szabad  megelégednie  valamely  magyar  leíró  
nyelvtani  vizsgálattal,  el  kell jutnia  a  kutatásban  a  didaktikai  megoldásokig.  Az  idegen  
nyelvi  didaktika  ugyanis  -  meghatározó  felfogásban  -  alkalmazott  nyelvészet  avagy  
nyelvpedagógia.  És sem az alkalmazott nyelvészet,  sem pedig a nyelvpedagógia -  jóllehet  
interdiszciplinárisán  érintett  -  nem  segédtudománya  a  magyar  elméleti/leíró  
nyelvészetnek,  hanem  önálló,  gyakorlati  megoldásokat  kínáló  diszciplína.  De vajon  ilyen  
alkalmazott  nyelvészeti,  nyelvpedagógiai  kutatás  folyik-e  a  magyar  mint  idegen  
nyelvben?  Milyen  mértékben  hat  a  fennálló  kutatás  a  magyar  mint  idegen  nyelv  
diszciplínájára, perspektívájára? 

JOÓ ETELKA 
Politikai szövegek vizsgálata  fordítási  szempontból  

Kulcsszavak:  politikai  szaknyelv,  irodalmi  nyelv, szónoki  beszéd,  párhuzamos  
szövegek, fordításreleváns  elemzés  

Az  előadás  olyan  magyar  és  német  parlamenti  beszédek  fordításreleváns  
vizsgálatára  vállalkozik,  melyeknek témája Magyarország EU-csatlakozása,  illetve az EU 
keleti  bővítése.  

A  parlamenti  beszéd  -  s  ennek  egyik  fajtája,  a  kormányfői  programbeszéd  -
egyszerre  több  nyelvváltozathoz  is  tartozik:  a  politikai  szaknyelvhez,  az  irodalmi  
nyelvhez, ezen belül a szónoki beszéd műfajához, tehát mindezen jegyeket magán viseli.  



A  Magyar  Országgyűlésben  és  a  német  Bundestagban  1990  és  2003  között  
elhangzott  kormányfői  programbeszédek  ugyanakkor  párhuzamos  szövegekként  is  
felfoghatók, mivel  egymástól  függetlenül keletkeztek,  de  azonos vagy hasonló  a témájuk, 
intenciójuk,  hatásuk,  s  az  adott  kultúrában  azonos  szerepet  töltenek  be.  Bár  a két  ország  
eltérő  fejlődése,  az  adott  időszakban  betöltött  státusza  miatt  ezek  a  beszédek  
természetesen  sokban  különböznek  egymástól,  mégis  meglepő,  hogy  mennyi  a  közös  
vonás  a  politikusok  gondolkodásában,  a  beszédek  tematikájában,  stílusában,  
érvelésrendszerében.  Ez  a  tény jól  kimutatható  a  tartalmi,  stilisztikai,  retorikai  elemzés  
segítségével,  és  megkönnyítheti  a  fordító  munkáját.  Ennek  ellenére  szükség  van  
fordításszempontú  elemzésre  is,  amely  rámutat  azokra  a  szemantikai,  lexikai  és  egyéb  
elemekre,  amelyek  a  két  nyelv  különbözőségéből,  illetve  a  két  kultúra  eltérő  
látásmódjából  fakadnak.  A  fordításszempontú  (vagy  fordításreleváns)  elemzés  
segítségével  jobban  elkerülhetők  a  fordítási  csapdák,  de  hasznos  támpontot  nyújt  a  
fordításkritika, valamint a fordításdidaktika számára is.  

JÓZSÁNÉ KRISTÓF EDIT -  VARGÁNÉ CSOBÁN  KATALIN  
A fenntarthatósággal  kapcsolatos szakszövegek jellemzői  és alkalmazásuk az  

agrárszakfordító  szakirányon  
Kulcsszavak: fenntartható  fejlődés,  agrárágazati  politika,  normatív  szintű  szakmai  

szövegek,  a szakszövegek jelentéstani,  szerkezettani  és pragmatikai  jellemzői,  
agrárszaknyelv 

A  WCED  1987-ben  megfogalmazott  definíciója szerint  „a  fenntartható  fejlődés a 
fejlődés  olyan  formája, amely  a jelen  igényeinek  kielégítése  mellett  nem  fosztja meg  a  
jövő  generációit  saját  szükségleteik  kielégítésének  lehetőségétől"  (WCED,  1987).  A  
fenntartható fejlődés az agrárágazatot  is arra készteti,  hogy megfeleljen az egyre  növekvő 
minőségi  követelményeknek,  ezért  agrárszakembereinknek  ismerniük  kell  a  
fenntarthatóság  elveit  és  gyakorlati  megvalósításának  módját.  Eme  kihívással  találjuk  
szemben  magunkat  a  szakfordító  képzés  során  is.  Előadásunk  célkitűzése,  hogy  
megvilágítsuk,  miért  van  szükség  a  fenntarthatóság  tanítására  az  agrárszakfordító  
szakirányon,  majd példák  segítségével  bemutatjuk  a  fenntartható  fejlődéssel  kapcsolatos  
szakszövegek  szemantikai,  szintaktikai  és  pragmatikai  jellemzőit,  valamint  választ  
keresünk  arra  a kérdésre  is,  hogy  a tantervi  háló  mely  részében  taníthatjuk  a  legnagyobb  
eredményességgel  a fenntarthatóság elveit és módszereit. 



JUHÁSZ KÁLMÁN ATTILA 
Bluetooth (Kékfogú Harald öröksége a magyar nyelvben)  

Kulcsszavak:  konkordancia,  bluetooth,  internetes  számítástechnikai  szaklapok,  fonológiai  
és alaktani problémák,  szemantikai  vetület,  új típusú internetes  szótár  

A  cikk  megírásának  célja,  hogy  felhívja  a  figyelmet  egy  gyakori  jelenségre,  az  
angol  informatikai  szakkifejezések  magyar  szövegekben  való  használatára,  amely  a  
szerző és sokak véleménye szerint nem kedvező. 

Először  a  KWIC  konkordancia  program  segítségével  bemutatom,  hogy  az  
Interneten  olvasható  magyar  nyelvű  számítástechnikai  folyóiratokban  milyen  
gyakorisággal  és  milyen  kontextusban jelenik  meg  a  „rádiós  kapcsolatra"  épülő  eszköz,  
amelynek  ismereteim szerint nincs magyar  elnevezése.  

Ezt  követően  kitérek  a  szó  előfordulásainál  tapasztalható  fonológiai  és  alaktani  
jellegzetességekre.  A  szó  magyar  nyelvi  közegben  való  kiejtése  problematikus  lehet,  
különösen  a  toldalékos  alakok  esetében.  Különösen  a  szó  toldalékolt  írott  alakjai  
helyesírási  problémákat  idézhetnek  elő.  A  következő  részben  kitérek  arra,  hogy  a  szó  
jelentése körül sok a bizonytalanság.  A legtöbb használó valamennyire tudja, mire való az 
eszköz  — magyar  definíciója  is  létezik  a  szónak - ,  azonban  magyarul  megnevezni  nem  
tudja.  Végül  felvázolok  egy  lehetséges  magyarítási  módot,  mind  a  konceptualizálást,  
mind a szó sikeres elterjesztését illetően. 

A  zárógondolatok  között  szót  ejtek  egy  új  típusú  internetes  informatikai  szótár  
létrehozásának  szükségességéről  és lehetséges módjáról. 

KAKUK LÁSZLÓNÉ  -  ECSEDI-ERŐS ÁGNES -  PÁZMÁN  VIKTÓRIA  
A szaknyelvoktatás  hallgatói megítélése a Nyíregyházi  Főiskolán  

Kulcsszavak:  szaknyelv,  szaknyelvi  kommunikáció,  felsőoktatás,  
gyakorlatorientált  nyelvoktatás,  hallgatói  igényfelmérés  

A  világpolitikában  és  a  munkaerőpiacon  történt  jelentős  változások  kihatnak  a  
felsőoktatásra,  azon  belül  pedig  a  nyelvoktatásra  is:  a  felsőoktatás  keretei  közt  zajló  
nyelvoktatásban  a  munkaerő-piaci  igényekhez  kell  alkalmazkodni,  így  évek  óta  
érzékelhető  a hangsúlyeltolódás  az  általános  nyelvoktatásról  a szaknyelvek  oktatása  felé.  
Ezt  a  tendenciát  felismerve  a  Nyíregyházi  Főiskola  az  utóbbi  években  egyre  nagyobb  
arányban  kínál  szaknyelvi  kurzusokat  több  idegen  nyelven  a  legkülönbözőbb  
szakterületeken. 

Az  előadás  első  részében  röviden  bemutatjuk  a Nyíregyházi  Főiskola  szaknyelvi  
kommunikációra  épülő,  kötelező,  ill.  választható  tantárgyainak  skáláját,  a  második  
részben  pedig  a Nyíregyházi  Főiskola  hallgatói  körében  a  szaknyelvoktatás  megítélésére  
vonatkozóan  végzett  kérdőíves  felmérés  eredményeit  ismertetjük.  A  felmérés  célja  a  
szaknyelvi  kurzusokra  bejelentkező  hallgatók  nyelvi  felkészültségének  és  előzetes  
elvárásainak  a  feltárása  volt,  illetve  kíváncsiak  voltunk  arra  is,  hogy  mi  motiválta  a  
hallgatókat  az  egyes  kurzusok  elvégzésére,  és  mennyiben  feleltek  meg  a  szaknyelvi  



képzés  során  megszerzett  ismeretek  a  tantárggyal  szemben  támasztott  igényeknek.  A  
felmérés  reprezentativitásának  biztosítása  érdekében  a  főiskola  több  karáról,  ill.  több  
évfolyamáról  is kikértük  a szaknyelvi  képzés vonatkozásában  a hallgatók  véleményét.  Az  
eredmények  kiértékelésekor  az  adatok  csoportosításával  az  általános  következtetések  
mellett  arra  is  fényt  kívánunk  deríteni,  hogy  feltételezésünkhöz  mérten  valóban  
lényegesebbnek találják-e a szaknyelvi  kommunikációt  a gyakorlatorientáltabb  képzésben  
részt  vevő  hallgatók  (pl.:  gazdálkodási,  nemzetközi  kapcsolatok,  számítástechnika,  
kommunikáció,  gazdasági  idegen  nyelvi  levelező, titkárságvezető  szakos hallgatók),  ill.  a  
végzős  hallgatók,  akik  remélhetőleg  mihamarabb  kamatoztatni  tudják nyelvismeretüket  a  
munkaerőpiacon. 

A  vizsgálat  során  megismerhettük  hallgatóink  pontos  igényeit,  és  tapasztalataink  
alapján  végre  tudjuk  hajtani  a  szükséges  változtatásokat  annak  érdekében,  hogy  a  
szaknyelvi  órákon nyújtott ismeretek  minél  inkább megközelítsék  a Nyíregyházi  Főiskola  
hallgatóinak  elvárását.  

KANIZSAI MÁRIA 
A tótszerdahelyi  kajhorvát értelmiség  nyelvhasználata  

Kulcsszavak:  szociol ingvisztika,  szórvány helyzet, nyelvcsere,  identitás,  értelmiség  

Napjaink  szociolingvisztikai  írásaiban  aktuális  téma  a  kisebbségi  vagy  
szórványhelyzetben  lévő népcsoportok  asszimilációjának következtében  a kis  lélekszámú  
beszélőközösségek  nyelvvesztése,  nyelvcseréje.  Igaz  ez  a  határon  túli  magyar  kétnyelvű  
kisebbségek  és  a  magyarországi  nemzetiségek  kultúrájának  és  nyelvhasználatának  
változására  egyaránt.  

A  kis  nyelvek  gazdasági  és  társadalmi  hasznosságát,  kommunikációs  értékét  és  
presztízsét  az  anyanyelvi  közösségek  egyre  kisebbnek  tekintik,  s  felcserélik  nagyobb  
hasznosságú,  magasabb  presztízsű  nyelvekre,  amelyek  segítségével  könnyebben  
boldogulnak  a többségi  társadalom  rendszerében,  de  a nyelvvel  együtt  kulturális  értékek  
is elvesznek,  sőt  identitásváltás  is bekövetkezhet.  Lehet-e  szerepe  a nyelvmegőrzésben  a  
nemzetiségi  értelmiségnek,  a  pedagógusoknak,  s  mi  jellemzi  nyelvhasználatukat?  
Kutatásom  egy  nagyobb  munka  részeként  a  zalai  kajhorvát  nyelvjárási  területre  
vonatkozik  s vizsgálja az ott dolgozó értelmiség nyelvhasználatának  és  identitástudatának  
néhány jellemzőjét. 

KASSAINÉ TAR ILDIKÓ 
Kiégés  a (szaknyelv)oktatásban  és a segítő  foglalkozásokban 

Kulcsszavak:  kiégés,  fizikai,  emocionális,  mentális  kimerültség,  szorongás,  elégedetlenség  

A  növekvő  hajszoltság,  munkahelyi  bizonytalanság,  folyamatos  szorongás,  
elégedetlenség  és egyéb stressztényezők  következtében  kiégés  (burnout)  veszélyhelyzetei  
alakulhatnak  ki  a segítő  foglalkozásúak (tanárok,  orvosok, pszichológusok  stb.)  körében,  



akik  emocionális  és  mentális  többletterheket  hordoznak.  A  kiégés  idővel  negatív  
érzéseket  vált  ki  az  élettel,  a  munkával,  más  emberekkel  és  végül  az  egyénnek  saját  
magával  szemben  is.  A  cikk  felsorolja  e  tünetegyüttes  további  testi,  lelki,  mentális  
jellemzőit,  kialakulásának  lehetséges  körülményeit;  majd  sorra  veszi  a  veszélyeztetett  
(nyelv)tanártípusokat  és személyiségeket,  a kiégés elkerülésének  lehetséges módjait, mely 
a  diákok  szakmai  és  emberi  fejlődésében  is  értékes  előnyökkel  járhat.  A  segítő  
foglalkozások köréből  a vizsgált csoportok elsősorban a tanárok  (nyelvtanárok).  

KATONA EDIT 
Beszélő nevek fordítási  lehetőségeiről  

Kulcsszavak:  irodalmi hős, beszélő név, szerb-magyar,  fordítás, ekvivalencia 

Dolgozatomban  a beszélő  neveket  vizsgálom,  melyeknek  egyéb  nevektől  eltérően  
az a jellemzőjük, hogy  már kontextustól  függetlenül is lehet több-kevesebb  következtetést  
levonni  az általuk jelölt  irodalmi hős személyére  vonatkozóan.  A beszélő névvel  a szerző 
jellemezhet,  hangulatot  kelthet,  jelezhet.  Az  író  ilyenkor  tulajdonképpen  azzal  az  ősi  
névadási rítussal  él, amely a nevek kialakulásakor ment végbe. 

Munkámban  a  beszélő  nevek  fordítását  szerb-magyar  viszonylatban  vizsgálom.  
Irodalmi művekből származó példákkal  illusztrálom a fordítás problémáit,  az ekvivalencia 
felállításának  nehézségeit.  A  fordító  számára  mindig  is  meggondolandó  ugyanis,  melyik  
tényezőt  tartja  fontosabbnak:  a  szemantikai  tartalom  átmentését  vagy  az  idegen  név  
megtartását,  az  adott  kultúra  hangulatának  őrzését,  esetleg  a  lábjegyzetes  jelzést.  Ha  
lefordítunk  egy  nevet,  vajon  nem  disszonáns  jelenség-e,  ha  a  többit  változatlanul  
hagyjuk?  Mivel  szolgáljuk  az  olvasót?  Mivel  segítjük  a  befogadást?  Mi  a  cél:  hozzánk  
idomítani  az  idegen  művet,  vagy  nekünk  idomulni  hozzá?  Sok  kérdés  merül  fel,  s  nem  
bizonyos,  hogy egyértelműen  megválaszolhatók.  

KATUS ELVIRA 
A magyar nyelv és civilizáció tanulmányozása  a Veliko Tarnovó-i  Egyetemen  

Kulcsszavak:  nyelv,  kultúra,  kapcsolódási  pontok,  kihívások  

Az  interkulturális  szemléletű  kommunikatív  nyelvoktatás  az  utóbbi  években  
felgyorsult globalizációnak  köszönhetően  egyre inkább gyakorlattá válik.  

A  Veliko  Tarnovó-i  Szt.  Cirill  és  Metód  Tudományegyetemen  harmadik  éve  
dolgozom  magyar  vendégoktatóként.  Óráimat  (fakultatív  magyarnyelv-oktatás  folyik)  
megérkezésem  óta  Magyar  nyelv  és  kultúra  címmel  hirdetem  és  tartom  meg.  A  
2005/2006-os  tanév  őszi  szemeszterében  120  órás  tanfolyamot  hirdettem  azzal  a  céllal,  
hogy  a  jelentkezők  elsajátítsák  a  magyar  nyelvre  vonatkozó  alapvető  grammatikai  és  
gyakorlati  ismereteket,  bepillantás  nyerjenek  a  magyar  nyelvközösség  életébe,  
megismerjék  a  magyar  nyelvi  illemtan  (beszédetikett)  legfontosabb  normáit  (különös  



tekintettel  a  bolgártól  eltérő  vonásokra),  továbbá  a  magyar  történelem  sorsfordító  
eseményeit,  a művelődéstörténeti  hátteret stb.  

Természetesen  120  tanórában  ilyen  összetett  ismeretanyagot  nagyon  nehéz  
közvetíteni.  A  tanfolyamra  (fakultatív jellege  miatt)  azonban  csak  a valóban  érdeklődők  
jelentkeznek,  akik az ajánlott (bolgár nyelvre lefordított) irodalmat  szívesen  elolvassák.  

Ilyen  típusú  tanfolyamok  indítása  nem  volna  lehetséges,  ha  nem  rendelkeznénk  
kiváló  magyar  nyelvkönyvekkel  és  a  hozzájuk  tartozó  hang-  és  videoanyaggal.  Ez  a  
feladat alapos felkészülést követel  az oktatótól. 

KÁNTOR  GYÖNGYI  
Az óvodai foglalkozások anyanyelvi  nevelési  feladatairól  

Kulcsszavak:  óvodai nevelési  alapelvei,  anyanyelvi  készségfejlesztés,  cselekedtetés,  
közösségi  módszer  

Arra  keresem  a választ,  hogy  az  iskola  előtti  nevelési  intézménynek,  az  óvodának  
milyen anyanyelvi  nevelési feladatokkal kell  megküzdenie.  

Az  óvodát  nevelési  intézményként,  míg  a  különböző  iskolatípusokat  oktatási  
intézményekként  tartjuk  számon.  Ennek  oka  az,  hogy  teljesen  más  az  alkalmazott  
módszer  és  célrendszer,  amellyel  a  gyermekeket  egyik,  illetve  a  másik  intézményben  
részesítik. 

Az  óvodai  nevelés  feladatai (legkorábban  három  éves  kortól)  az  iskolába járáshoz 
szükséges  fejlettség  eléréséig  (legkésőbb  hét  éves  korig)  az  egész  óvodai  élet  összes  
tevékenységét  magában  foglalja. Az  anyanyelvi  nevelés  következésképpen  az  óvodában  
eltöltött  teljes  idő  alatt  közvetve  vagy  közvetlenül  nagy  szerepet  játszik  a  gyermekek  
óvodai  életében.  

Ebben  a  korban  a  gyermekeket  szóval,  tettekkel,  jó  példával  lehet  irányítani.  
Mindez  a személyiség  fejlődését szolgálja,  és különösen  hat  a megismerő  tevékenységek  
aktiválására.  Az  óvodai  kötött,  illetve  kötetlen  foglalkozások  tematikája  a  következő  
sémát  követi:  1)  az  érdeklődés  felkeltése;  2)  a  konkrét  tények  elemzése;  3)  
következtetések  levonása,  általánosítás;  4)  az  ismeretek  gyakorlati  alkalmazása;  5)  a  
tanult  ismeretek rendszerezése és rögzítése;  6) az ismeretek  ellenőrzése.  

Előadásomban  részletesen  ismertetem  az  óvodai  foglalkozások  nevelési  
sajátosságait  a  nyelvi  tevékenységek  szempontjából:  milyen  módon  jelennek  meg  az  
anyanyelvi  nevelési  feladatok  a  foglalkozások  alatt;  milyen  anyanyelvi  készségfejlesztés  
zajlik. 



KÁROLY  KRISZTINA  
Angol  nyelvű tudományos dolgozatok  retorikai struktúrája: hallgatói  és publikált 

tanulmányok összehasonlító  elemzése  
Kulcsszavak:  kontrasztív  retorika,  retorikai  struktúra,  tudományos  szaknyelv,  elméleti  

modell,  korpusz  

Az  előadás  során  a HCLE  (Hungarian  Corpus  of  Learner  English)  korpuszépítési  
projekt  első  fázisának próbaelemző  munkálatairól  számolunk  be. Az  előadás  -  az  angol,  
német,  cseh,  lengyel,  kínai  és japán  kontrasztív  retorikai  kutatások  eddigi  tapasztalataira  
építve  -  a  magyar  anyanyelvű  hallgatók  által  angolul  írt  szakdolgozatok  és  tudományos  
kutatók  által  nemzetközi  folyóiratokban  publikált  angol  nyelvű  tudományos  cikkek  
bevezetőin  végzett  összehasonlító  retorikai  elemzés  eredményeit  mutatja be.  A  vizsgálat  
célja  egy  olyan  elméleti  modell  kidolgozásának  empirikus  adatokkal  történő  
alátámasztása,  amely  lehetővé  teszi  a  tudományos  dolgozatok  mind  átfogóbb  
számítógépes  retorikai  elemzését.  Az  elemzés  Swales  1990-es  taxonómiájára  (az  ún.  
„CARS"  -  Create  a  Research  Space  -  modellre)  épül,  és  a  fent  említett  szövegtípusok  
retorikai  struktúráját  írja  le.  A  korpusz  20  alkalmazott  nyelvészeti  és  nyelvpedagógiai  
témájú  tudományos  cikk  és  20  hasonló  témájú  szakdolgozat  bevezetőjéből  áll.  A  
próbaelemzés  eredményei  jelentős  eltéréseket  mutatnak  a  két  szövegtípus  retorikai  
szerkezete  között  (1)  a  retorikai  elemek  eloszlása,  (2)  azok  sorrendje  és  (3)  típusa  
tekintetében.  A  vizsgálat  rámutat  arra  is, hogy  a szakdolgozatok  tartalmaznak  a  Swales-i  
taxonómia  segítségével  nem  leírható  retorikai  elemeket  is.  Ezért  az előadásban javaslatot 
teszünk az eredeti taxonómia megfelelő módon történő kiegészítésére  is.  

Reményeink  szerint  az  eredmények  hozzájárulnak  egy  olyan  átfogó  elméleti  
modell  kidolgozásához,  amely  alapján  a korpuszt  alkotó  szövegek  funkcionális kódokkal 
láthatók  el,  lehetővé  téve  azok  retorikai  jellemzőinek  gépi,  s  ily  módon  nagy  számú  
mintán  történő  elemzését.  Az  eredmények  fontos  információkkal  szolgálnak  a  
tudományos  szaknyelv  oktatása  terén  egy  kulturálisan  és  kontextuálisan  érzékeny  
módszertani megközelítés  kidolgozásához.  

KEGYESNÉ SZEKERES ERIKA 
A Gender Mainstreaming  retorikája az Európai Unió  nyelvhasználatában  

Kulcsszavak:  Gender,  Gender Mainsteraming,  gender-konstrukciók,  terminológia  

Az előadás  célja a  Gender  Mainstreaming  fogalmának tisztázása,  illetve  a  Gender  
Mainstraming  címszó  alatt  összefoglalható  dimenzió,  a  nemek  társadalmi  dimenziójának  
nyelvi  megjelenítődési/megnyilvánulási  formáinak  vizsgálata.  Az  előadás  központi  
kérdésfelvetése  az,  miként  illeszkednek  a  társadalmi  nemekről  közölt/közvetített  
információk  és  tartalmak  az  Európai  Unió  politikai  koncepciójába.  A  szövegszintű  
vizsgálat  korpuszát  magyar  és  német  nyelven  olvasható  „Európai  uniós"  brosúrák,  
kampány füzetek, ismeretterjesztő kiadványok  és szórólapok  képezték.  



A  társadalmi  nemek  szerepének  explicit  és  implicit  nyelvi  eszközökkel  történő  
ábrázolása  a  vizsgált  korpuszban  manipulatív,  de  egyben  informatív  és  apellatív  is.  A  
szövegszintű  vizsgálat  egyrészt  a  szövegekben  felfedezhető  retorikai  elemek  fenti  
szempontú  elemzésére,  másrészt  a  szövegek  környezetében  megjelenő  képi  elemek  
vizsgálatára  irányult.  Úgy  tűnik,  hogy  a  Gender  Mainstreaming  verbális  megjelenítése  
implicitebb,  mint  például  a képi  struktúrák  által  közvetített  hasonló  célkitűzésű  tartalom.  
A vizsgálat  a következő két konkrét kérdést tartotta  szem előtt:  (1) Hogyan  konstituálódik  
az EU  nyelvhasználatában  a  nemi  szerepkonstrukció?  (2)  Hogyan  tartják  ellenőrzés  alatt  
maguk  a  szövegek  az  általuk  felkínált  gender-konstrukciókat?  A  két  kérdésre  adott  
válaszok megmutatják, miként  alakítják ki  a korpusz szövegtípusai  az olvasóban  a nemek 
esélyegyenlősége  iránti  érzékenységet  (gender  sensitive),  milyen  nyelvi  eszközökkel  
tudatosítják  a  nemek  társadalmi  dimenziójának  figyelembe vétele  iránt  kialakított  igényt  
mint  szükségszerűséget,  míg  az  ily  módon  kialakított  Gender  Mainstreaming  végül  
politikai elkötelezettséggé válik.  

Az  előadás  a  fenti  kérdések  mentén  érinti  a  Gender  Mainstreaming  köré  
csoportosítható  fogalmak terminológiai  problémáját  is,  pontosabban  azt,  milyen  magyar  
megfelelői  vannak/lehetnek  e  fogalmaknak,  kezdve  a  témakör  szempontjából  
kulcsfontosságú Gender és Gender Mainstreaming magyarításának  lehetőségeivel.  

KELEMENNÉ FARKAS MÁRTA -  LANNERT ISTVÁN 
Szokatlan tartalom -  szokatlan  módszer  

Új kezdő szintű angol, német, francia és olasz tananyag család: „Az elrejtett  kincs" 
(The hidden treasure -  Der verborgene Schatz -  Le trésor caché -  Il tesoro  nascosto)  

Kulcsszavak:  tartalom alapú nyelvtanulás,  vallások jelenléte  a nyelvben,  sokszínű  
hordozók, pozitív  indirekt hatások,  részleges  szimuláció  

A  négynyelvű,  hatkomponensű  tananyag  tankönyvből,  munkafüzetből,  tanári  
kézikönyvből,  hangkazettából,  videokazettából,  valamint  interaktív  CD-ROM-ból  áll.  
Kiknek  szántuk?  Minden  olyan  iskolának,  amelyet  valamilyen  egyház  vagy  vallási  
közösség  működtet,  és  -  függetlenül  az  iskola  fenntartójától  -  minden  olyan  
tanulócsoportnak,  amely  vallásos  nevelést  is  kap,  vagy  érdeklődik  a  vallás  iránt.  A  
tananyagok  módszertani  érdekessége,  hogy  az  összefoglaló/ismétlő  leckékben  az  ún.  
részleges  szimulációt alkalmazzuk,  ami kitűnő alkalom arra, hogy alkotómunka  keretében  
tegyük élvezetessé a néha unalmasnak tekintett  ismétlési  órákat.  

Célunk  az  volt,  hogy  a  tanulók  az  adott  nyelven  is  megismerkedjenek  az  
Európában  ma  meglévő,  legnagyobb  egyistenhívő  vallások  alapfogalmaival.  Hiszen  ha  
valakit  megismerünk,  már  közelebb  kerültünk  ahhoz,  hogy  az  erényeit  felismerjük,  az  
embert  és  a  meggyőződését  tiszteletben  tartsuk,  és  egyúttal  a  saját  hitünkben  is  
megerősödjünk.  A  tananyagcsalád  az  Európai  Bizottság  Socrates  Programján  belül  a  
Lingua  2 Akció támogatásának  köszönheti  a létét.  Szerzők:  angol: Ábrahám  Károlyné  és  
Földváry  Kinga,  német:  Szilágyi  Beatrix  és  Thiering  Etelka,  francia:  Havas  István  és  



Finta  Sólyom  Gyöngyvér,  olasz:  Domokos  György.  Kiadja  a  Károli  Gáspár  Református  
Egyetem Idegen Nyelvi  Lektorátusa.  

KENESEI  ANDREA 
Poétikai interpretáció  és  konceptualizáció  

Kulcsszavak:  olvasói recepció,  mentális  konceptuális  egységek,  a kép mint új  koncepció,  
az emóciók tapasztalati  alapja,  szövegértelmezés  

A költészetfordítás  kritikai  modelljének  két  alappillére  az (1)  olvasói  recepciók  és  
az  (2)  azokat  alátámasztó  vagy  cáfoló  nyelvészeti  elemzések.  Jelen  kutatás  az  első  
összetevőt  érinti,  nevezetesen  az  információfeldolgozás -  versolvasás  -  során  aktualizált  
mentális  konceptuális  egységek  feltérképezését,  melynek  végső  célja  a  fordítás  
adekvátságáról  adható  kritikai  értékelés. Az  információfeldolgozás komplex  folyamatáról  
még  csak  elképzeléseink  vannak,  mindazonáltal  kiindulópontul  az  eddig  vázolt  
feltevéseket  használjuk,  illetve  a  sort  további  elemekkel  bővítjük.  A  szöveg  elsősorban  
attól  válik  irodalmivá,  hogy  új  sémákat  épít  az  olvasó  mentális  tárházában.  Emellett  
sémafrissítés  és  sémaátrendeződés  is  zajlik -  alapvetően  a sémaátrendeződés  fogható fel 
sémaépítésnek.  Ezt  támasztja  alá  a „blending"  (összemosás)  terminus  is,  mely  szerint  az  
új információ mindig a meglevő tapasztalatokhoz  kötődik.  

A  költői  szöveg  olvasásakor  azonban  mégis  az  a  célunk,  hogy  igyekezzünk  
kiválasztani  a szöveg  által  aktivált  mentális  egységeket  -  különösen,  ha végső  feladatunk  
ezen egységek összevetése  fordításkritikai céllal. A költői  szöveg általános ismérve annak 
élménykiváltó  hatása -  az érzelmek  aktiválásának  fontossága megelőzi  a konkrét  tartalmi  
üzenetet.  Feltevésünk  azonban,  hogy  minden  érzelem  eseményeken  és  történéseken  
alapul,  vagyis  az önmagukért  való  emóciók  léte  megkérdőjelezhető -  a vers  lenyomata  a  
költő  tapasztalatainak,  és  tovább  él  az  olvasóban.  Az  aktivált  konceptuális  egységek  a  
versen  mint  eseményen,  illetve  saját  tapasztalatokon  alapulnak.  Megkülönböztetünk  
úgynevezett  kereteket,  háttereket  és forgatókönyveket,  illetve bevezetünk  egy új egységet 
-  a  képet  - ,  ami  különösen  jellemzi  az  irodalmi  szöveg  értelmezését.  Megjegyzendő  
azonban, hogy hasonló következtetésekre jutunk zsurnalisztikái  szövegértelmezésnél  is. A 
kutatás  a  poétikai  szöveg  értelmezését  mentális  konceptuális  egységeken  keresztül  
közelíti  meg. 

KENESEI  ANDREA 
Poétikai átváltási  műveletek  

Kulcsszavak:  költészet,  átváltási  műveletek,  lokális megfeleltetés, fakultatív  elemek,  
mennyiségi  kimutatás  

A  fordítási  átváltási  műveletek  gyakorlati  példatárai,  melyek  közül  számunkra  az  
angol  és magyar  nyelvekről  történő  fordítás bír  elsődleges  fontossággal, prózai  műveken  
-  regényeken  és  novellákon  -  alapulnak.  A  költészetfordítás  a  legsarkalatosabb  pontja  a  



fordítható s ágr ó 1  és  fordíthatatlanságról  szóló  elméleteknek.  A  versfordítás  átváltási  
műveleteken  keresztül  történő  kutatása  igyekszik  a  semleges  harmadik  álláspontot  
képviselve  objektíve kimutatni  a versfordítás  során  alkalmazott  lépéseket,  hangsúlyozva,  
hogy  bármily  globális  is  a  költészet  célnyelvre  történő  átültetése,  a  szöveg  mégis  
építőelemekből  áll,  melyek  fordítása  lingvisztikailag  kimutatható.  A  műveletek  
feltérképezése  azon  oknál  fogva  is  lehetséges,  hogy  a  költészet  minden  műfaj  közül  a  
legtudatosabb dikció- és  struktúraszelekció.  

Ezen analízis  nem hivatott  értékelést  adni,  nem cél  a megfeleltetés  adekvátságának  
kritikája,  mivel  egyrészt  az  egy  ennél  szélesebb  körű  modellálás  és  elemzés  része,  
másrészt  csupán  egy  elemző  objektív  megállapításai  és  szubjektív  észrevételei  nem  
nyújtanak  kellő  alapot  a  költészetfordítás  kritikájához.  Az  elemzett  szövegeket  angol  
(Dickinson,  Keats)  /  magyar  (Pilinszky,  Ady)  forrásnyelvi  és  magyar  /  angol  célnyelvi  
versek alkotják. Az olvasói recepcióval  bővített  modell  alkalmazásával  kimutatható,  hogy  
a  kötelező  és  fakultatív  átváltási  műveletek  száma  és  a  fordítás  sikeressége  között  
legtöbbször  fordított  arány  áll  fenn.  Jelen  kutatás  a  poétikai  fordítás  során  alkalmazott  
műveletek  komplexitását  tárja fel, különös  hangsúlyt  fektetve a fakultatív átváltásokra.  A  
műveletek  mennyiségi  kimutatása  átváltás  /  szavak  száma  alapon  lehetséges  -
elképzelhető  az  egybevetés  hasonló  terjedelmű  prózai  szöveggel.  Az  e  fajta  hasonlítás  
nehézsége azonban a kötelező és fakultatív elemek szétválasztásából  adódik.  

KIGYÓSSY  CSILLA  
Az idegen nyelvek elsajátításának  problémái  

Kulcsszavak:  idegen nyelv,  tanuló,  nyelvelsajátítás,  tanulást akadályozó,  segítő  tényezők  

Kutatásom  során azt vizsgáltam,  hogy milyen nehézségekkel  találja magát  szembe  
az  idegen  nyelve(ke)t  tanuló.  A  vizsgálat  alanyai  két  csoportra  oszthatóak:  a  már  több  
idegen  nyelvet  beszélőkre  és  az  egy,  esetleg  már  két  nyelvet  valamilyen  szinten  
ismerőkre.  Milyen problémákkal  találkoznak  nyelvtanulásuk  során  ez utóbbiak,  illetve  az  
előbbi  csoport?  S  azok,  akik  már  számos  idegen  nyelven  beszélnek,  nem  ütköznek  
akadályokba  az újabb nyelvek  elsajátításakor? Ha igen, melyek  ezek?  S hogyan jár  el  az,  
aki  egymaga,  tanári  segítség  nélkül  igyekszik  nyelvtudását  gyarapítani?  Az  önálló  
tanulásnak  melyek  az  előnyei,  hátrányai,  és  milyen  gondokkal  küzd  az,  aki  a  hozzáértő  
segítségét  igénybe  veszi?  A  tanulmány  másik  fele  ezen  problémák  orvoslásával  
foglalkozik. Melyek  a meghatározóan  segítő tényezők  az idegen nyelv  elsajátítás során,  s  
mi az, ami  elengedhetetlen?  

Mivel  a tanulmányt  kérdőíves  felmérés támasztja  alá,  a  vizsgálat  arra  is  kiterjed,  
hogy mit vár  el a nyelvtanuló a nyelvtanártól,  illetve a használt tananyagtól,  s hogy  miben  
látja a nyelvelsajátítás legfőbb akadályait,  illetve sikerét. 



KIS ÁDÁM 
A nyelvtechnológia  és a helyesírási  szó  

Kulcsszavak:  szöveg,  elhatárolás,  szó, nyelvtechnológia,  mentális  lexikon  

A  nyelvleírás  során  problémát  jelent  a  szó  fogalmának  tisztázatlansága.  
Terminológiai  értelemben  nehéz  szabatosnak  nevezni  egy  olyan  fogalomelnevezést,  
amelynek  a  nemzetközi  irodalomban  öt,  a  magyar  szakirodalomban  négy  „aspektusa"  
van. A  fogalom tisztázásának  menetében  az a meglepő következtetés  is megjelenik, hogy 
egyáltalán nincs rá szükség. 

A  nyelvtechnológia  gyakorlati  megvalósítása  bizonyos  értelemben  átértékeli  a  
nyelvleírás  hagyományos  kategóriáit.  A  szöveg  számítógépes  ábrázolása  objektív  
módszereket  nyújt  egy  adott  szintű  formális  nyelvelemzéshez.  Kétségtelen,  hogy  a  
nyelvtechnológia  céljait  szolgáló  nyelvleírás  a  hagyományoshoz  képest  jelentősen  
korlátozott, azonban objektívan  igazolható.  

Miközben  a  magyar  nyelvészek  a  helyesírási  szó  fogalmát  megfoghatatlannak  
tartják, a nyelvtechnológia objektív világában ez az egyetlen elfogadható meghatározás. 

KIS BALÁZS -  KIS ÁDÁM 
A definíciók elemzése  és felhasználása a számítógépes  terminológiában  

Kulcsszavak:  terminológia,  nyelvtechnológia,  definíció,  korpusz  

A  terminológiai  munka  egyik  legfontosabb  eleme  a  definíciók  alkotása  és  
felhasználása,  mert  a  terminus  technicusok  definíció  által  jönnek  létre.  A  definíció  
azonban  sokszor  implicit,  mert  a  szakmai  kommunikációban  a  szerzők  és  a  beszélők  a  
terminus  technicusokat  nem  külön,  szabatosan  definiálják,  hanem  szövegbe  ágyazva  
hozzák  létre.  

Emiatt  kezdtünk  foglalkozni  a  definíciók  felismerésével  és  elemzésével.  Nem  
szótári  definíciókat  vizsgálunk,  hanem  olyan  implicit,  definitív jellegű  szövegrészeket,  
amelyek  az  írott  szakmai  kommunikációba  ágyazva jelennek  meg.  Feltételezzük,  hogy  a  
definíciók  primér  kapcsolatot  hoznak  létre  a  definiendum  (terminus  technicus),  a  
kategória  (genus  proximum)  és  a megkülönböztető jegyek  (differentia specificák) között. 
Feltételezzük  azt  is,  hogy  mind  a  kategóriák,  mind  pedig  a  megkülönböztető  jegyek  
explicit  módon  hivatkoznak  a  tárgy  más  definiendumaira  (terminus  technicusaira).  E  
célból a kutatás során szakmai szövegeket tartalmazó korpuszokat  elemzünk.  

Az előadás során ismertetjük a hipotézist,  és beszámolunk  a kutatás állásáról.  



KISS KÁLMÁN 
Német és magyar nyelven írott, katonai profilú orosz  nyelvkönyvek  

az Osztrák-Magyar  Monarchia  időszakából  
Kulcsszavak:  idegen nyelvek,  nyelvoktatás-történet,  orosz  nyelv német  és magyar  nyelven,  

nyelvkönyvek,  katonai  szakszókincs  

A  XIX.  század  utolsó  évtizedeiben  az Osztrák-Magyar  Monarchia  és  Oroszország  
közötti  viszony  katonai  téren  reális  szükségletté  tette  egy  háborús  összecsapás  esetén  az  
orosz nyelv  ismeretét.  

Ezt  szem előtt  tartva  születtek  a kor „polgári" célú  orosz nyelvkönyveiben  katonai  
tartalmú  társalgási  részek,  illetve  több,  kimondottan  katonai  rendeltetésű  orosz  
nyelvkönyv  is  keletkezett  ez  idő  tájt.  Közülük  kettőt  szeretnék  bemutatni.  Az  egyik  az  
1888-ban  Lembergben  megjelent  Lehrbuch  der  russischen  Sprache  für  den  
Selbstunterricht,  a másik  az  1893-ban  Budapesten  kiadott  Rövid  katonai  orosz  nyelvtan.  
Az  előző  szerzője  Raimund  von  Baczynski,  cs.k.  főhadnagy,  aki  könyvét  -  bár  
hivatkozik  bőven  lengyel,  cseh,  rutén,  szerb-horvát,  magyar  hangtani  stb.  példákra  -
németül  írta,  hiszen  a  soknemzetiségű  s  egyszerre  több  vezénylési  nyelvű  osztrák  
hadseregben  a német volt  a közvetítő nyelv. A második  munkát  Horn  Ödön  főhadnagy, a 
Ludovika  Katonai  Akadémia  tartalékos  tisztje készítette.  Bár  az  előző  mű  címéből  nem  
derül ki, a szerző rangja, illetve az előszóban kifejtett gondolatai  világossá teszik  a könyv 
katonai  rendeltetését.  

A  hasonló  cél  és  tárgy  ellenére  mégis  két  egymástól  lényegesen  eltérő  munka  
született.  Baczynski  komoly  nyelvészeti  ismereteket  feltételezve  mutatja  be  az  orosz  
nyelvtant.  Ugyanakkor  a mű hiányossága  a kommunikatív  készségek  fejlesztését szolgáló 
módszerek  használatának  elenyésző  jelenléte.  Horn  munkájára  inkább  jellemző  a  
nyelvkönyv  megnevezés,  mivel jobb metodikával  próbálja az orosz nyelvet -  hacsak főbb 
vonalaiban  is -  megtanítani.  A nyelvtant  leckékre osztja, fordítási gyakorlatokat  végeztet,  
és  praktikus, jól  hasznosítható  tematikus  beszélgetések  mondatait  tartalmazó  fejezetet  is  
mellékel. 

Előadásomban  a  fenti  gondolatokat  kívánom  részletesen  kifejteni,  illetve  a jelzett 
időszak  hadseregbeli  nyelvoktatásának  és  nyelvi  érintkezésének  néhány  kérdésére  
szeretnék  rávilágítani.  



JUDIT  KISS-GULYÁS 
"You have been  garden-pathed"  

Sentence  processing difficulties of LI  Hungarian  learners of L2 English 
Key  words: sentence parsing  and processing,  second  language  acquisition,  

psycholinguistics,  LI  transfer  

LI  Hungarian  learners  of  L2  English  are  frequently  reported  to  have  difficulty  
parsing  and  processing  English  sentences  in  comprehension  and  production.  
Acknowledging  that  there  are  universal  human  preferences  in parsing  it  will  be  assumed  
in the present  paper that difficulties are attributable to the differences between the parsing 
systems of the two respective  languages.  

In  order  to  find  out  whether  it  is  the  case  the  parsing  mechanisms  and  strategies  
employed  by  native  speakers  of Hungarian  and  English  will  be  compared  and  contrasted  
first.  Building  on  the  analysis  offered  by  Pléh  (1998)  for  Hungarian,  and  Frazier  and  
Fodor  (1978),  Frazier  and  Clifton (1997)  for  English  it  will  be  suggested  that  there  are  
considerable differences as to how structure is assigned to sentences  in the two  languages.  
On  the  basis  of  cross-linguistic  comparison  it  will  be  looked  at  what  mechanisms  L2  
learners  of  different proficiency  levels  are  likely  to  use.  It  will  be  proposed  that  at  the  
beginning  of  interlanguage  development  L2  learners  tend  to  transfer  LI-induced  
strategies.  Processing  mechanisms  change  as  proficiency  increases,  but  parsing  complex  
and  ambiguous  sentences  appears  to  be  demanding  even  at  fairly  advanced  levels.  
Empirical  data  based  on the processing  of restrictive  relative  clauses  will  be  provided  to  
support the claims. 

KISS MÓNIKA 
A kulcsszóalkotási  folyamatok során felmerülő terminológiai  problémák az Európai 

Bíróság magyar  nyelvhasználatában  
Kulcsszavak:  terminológia, jogi  szaknyelv, fordítás,  neologizmusok,  uniós  nyelvhasználat  

Az előadás  három részre tagolódik.  A bevezetőben  felvázolom az Európai  Bíróság  
nyelvhasználatával  kapcsolatos  tudnivalókat,  valamint  a  Fordítási  Igazgatóság  
tevékenységét  (nyelvek száma, forrásnyelvek, a fordítói osztályokon zajló munka stb.).  

Ezt  követően  röviden  ismertetem,  hogy  milyen  módszereket  használunk  a  
fordítások  során  felmerülő  problémás  kifejezések  átültetésére  (meglévő  terminus  
felkutatása,  új  terminus  létrehozása),  és  megemlítem  a  leggyakrabban  használt  
adatbázisokat,  illetve forrásokat (pl. IM-adatbázis,  EUR-Lex).  

A harmadik  részben pedig -  példákkal  illusztrálva  -  bemutatom  a  kulcsszóalkotás  
során  felmerülő  leggyakoribb  problémákat,  melyeket  a  következő  csoportosítás  szerint  
tárgyalok:  az  uniós  és  a  magyar  lexikai  egység  fogalmi  síkja  közti  különbség;  a  
forrásokban található adatok inkoherenciája; a más uniós nyelvekben meglévő kifejezések 
közti  eltérés;  a  jogi  szaknyelv  és  a  köznyelv  közötti  ellentét  (az  érthetőség  mint  
kritérium);  idegen  szó  és  a  magyar  szó  közötti  választás  dilemmája;  a  nominális  forma  



mint  kritérium,  illetve  az ebből  adódó formai nehézségek  (névszói  szerkezetek  felépítése,  
többszörös  birtokos  szerkezet);  a mozaikszók  kérdésköre;  összetett,  bonyolult kifejezések 
tagolása; helyesírási  kérdések.  

KISZEL Y ZOLTÁN 
Középiskolások  magyar és angol nyelvi  írásfolyamatai  

Kulcsszavak:  íráskészség-fejlesztés,  írásfolyamatok,  transzfer,  írások értékelése,  érvelő  
esszé 

Az  íráskészség  tanításának  és  a fogalmazások  értékelésének  fontossága  manapság  
már  közhely  az  alkalmazott  nyelvészetben.  Jelen  előadás  azonban  nem  az  írás  
produktumát,  hanem  annak  folyamatát  helyezi  középpontjába,  hiszen  az  írásfolyamatok  
különböző  aspektusai  az  írás  teljes  retorikai  kontextusának  fontos  elemei.  Az  előadás  
magyar  középiskolás  diákok  anyanyelvi  és  idegen  nyelvi  (angol)  írásfolyamatait,  azok  
egymásra  gyakorolt  transzferhatását  vizsgálja  és  hasonlítja  össze  empirikus  kutatás  
alapján. 

Az  előadás  első  része  az  anyanyelvi  és  az  idegen  nyelvi  írásfolyamatokkal  
kapcsolatos  kutatási  adatokat  tekinti  át,  a  második  rész  pedig  harminc  17-18  éves  diák  
angol  és  magyar  nyelven  készített  fogalmazásai  után  kitöltött  kérdőíveit  elemzi.  A  
diákoknak  két  különböző  témájú,  de  más  szempontokból  nagyon  hasonló  érvelő  esszét  
kellett  írniuk.  Mindkét  feladat  során  egy  diákmagazinban  megjelent  szövegre  kellett  
reagálniuk  írásban,  és  mindkettőhöz  négy  nagyon  hasonló  irányítási  szempont  
csatlakozott.  Rögtön  a  megírás  után  egy-egy  kérdőívet  kellett  kitölteniük  azzal  
kapcsolatban,  hogy milyen  stratégiákat  követtek  a magyar,  illetve  az  angol  nyelvű  esszék  
megírása  során.  A  kérdőívek  kérdései  három  téma  köré  csoportosíthatóak:  mit  tettek  a  
diákok  az  írás előkészítési,  tényleges  és revizionálási  szakaszában.  Ezt egészítette ki  még 
néhány  kérdés  arról,  hogy  az elkészült  fogalmazásukat  hogyan  értékelték,  illetve  melyek  
voltak  a legfőbb nehézségeik  az esszéírás  során. Mivel  a kutatás értékelési  komponenst  is  
tartalmazott,  lehetőség nyílik a jól  és a gyengén  írók írásfolyamatainak  összehasonlítására  
mindkét nyelv  vonatkozásában.  

A  viszonylag  kis  mintán  végzett  kutatás  hosszú  távú  általánosításokra  nem nyújt  
lehetőséget,  de megfelelő alapot teremthet egy nagyszabású kutatás  megtervezéséhez.  

KLAUDY KINGA 
Hipotézisalkotás  a fordítástudományban 

Kulcsszavak:  empirikus kutatások,  leíró hipotézis,  újrafordítási  hipotézis,  közelség  
mérése, a fordítás  egysége  

A  fordítástudomány  önálló  tudománnyá  válásának  folyamatában  fontos  szerepe  
van  az empirikus  kutatásoknak.  A  fordítástudomány több  kiváló képviselője  foglalkozott  
kutatás-módszertani  kérdésekkel:  Gideon  Toury  (1990),  Daniel  Gile  (1998),  Basil  Hátim  



(2001),  Andrew  Chesterman  (2002).  Gile  (1998)  részletes  elemzést  ad  a  megfigyelésen  
alapuló  és  a  kísérleten  alapuló  kutatások  fajtáiról,  kiemelve  mindkét  esetben  a  
hipotézisalkotás  fontosságát.  Chesterman  a  hipotéziseknek  négy  fajtáját  különbözteti  
meg:  (1)  magyarázó  hipotézis,  (2)  leíró  hipotézis,  (3)  oksági  hipotézis  és  (4)  prediktív  
hipotézis. 

Az  előadás  egy  tipikus  leíró  hipotézis,  az  „újrafordítási hipotézis"  példáján fogja 
megvizsgálni,  hogy  milyen  nehézségekkel  jár  a  hipotézisek  igazolása/megcáfolása  a  
fordítástudományban.  Az  újrafordítási hipotézis  azt  feltételezi,  hogy  az újabb  fordítások  
mindig  közelebb  állnak  az  eredetihez.  Ahhoz,  hogy  ezt  kutathassuk,  el  kell  döntenünk,  
mit jelen  az,  hogy  „közelebb  áll"?  Hogyan  vizsgálható  a „közelség"?  A forrásnyelv felől 
vagy  a célnyelv  felől? Ha  a  forrásnyelv  felől vizsgáljuk,  mit jelent  a közelség:  kevesebb  
szerkezeti  eltolódást,  esetleg  kevesebb  szemantikai  eltolódást?  Ha mondjuk,  a  100  szóra  
jutó  eltolódások  számát  vizsgáljuk,  el  kell  dönteni,  mit  tartunk  szónak,  a  két  szóköz  
közötti  egységeket,  vagy  nagyobb  egységeket  is  megengedünk.  Ez  utóbbi  esetben  
beleütközünk  abba  a  kérdésbe,  hogy  mit  tekintünk  „fordítási  egységnek"?  Ha  kérdőíves  
felméréssel  vagy  informátorok  megkérdezésével  akarjuk  tesztelni  az  újrafordítási  
hipotézist,  felmerül  a megkérdezett  személyek  reprezentativitásának  kérdése,  valamint  az  
a probléma, hogy a megkérdezettek  mit értenek  közelségen.  

Az  előadás  áttekinti  a  fordítástudományban  eddig  megfogalmazott  hipotéziseket:  
explicitációs  hipotézis,  aszimmetria  hipotézis,  újrafordítási  hipotézis  stb.  Bemutatja  
azokat  a  körülményeket,  amelyek  a  fordítástudományban  a  hipotézisek  
igazolását/megcáfolását  megnehezítik.  

KOLTAY TIBOR 
Kinek kell az információs  írástudás?  

Kulcsszavak:  információs  írástudás,  kritikus  írás, kritikus olvasás,  tudományos  közlés,  
Internet 

Az  információs  írástudás  alapvetően  nem  más,  mint  annak  a  készsége-képessége,  
hogy bizonyos probléma megoldásához megtaláljuk a megfelelő információkat, úgy, hogy 
azokat  kritikusan  kezeljük.  A  hagyományos  (funkcionális)  írástudásban  gyökerezik,  de  
azon  túlterjed,  és  fontos  elemévé  vált  a  megfelelő  (esetenként  internetes)  technológia  
megválasztása. Összetettsége ugyanakkor nem haladja meg a hagyományos  írástudásét.  

Az információs írástudás tehát alapvetően nem nyelvészeti  kategória,  azonban nem 
értelmezhető  nyelvészeti  elemek  és  megközelítések  nélkül,  hiszen  szövegekkel  való  
interakciót  jelent.  Ez  az  interakció  nemcsak  befogadás  (válogatás,  értékelés,  kritikus  
olvasás  stb.),  hanem  (az  információs  írástudás  leggyakoribb  definícióit  meghaladó  
módon)  szövegprodukció  is.  Mindkét  aspektusára  igaz,  hogy  annak  kutatása  új  
pszicholingvisztikai  feladat lehet. 

Az  információs  írástudás  és  benne  a  kritikus  gondolkodás  kölcsönhatásban  van  a  
kritikus írással, amelynek alapfeltétele a kritikus  olvasás.  



Az  információs  írástudás  oktatásának  helyét  meg  kell  keresni  a  tantervekben,  
mivel  nyelvészeti-nyelvoktatási  aspektusai  mellett  számos  más  vonatkozása  is  van,  így  
fontos  kutatásmódszertani  nézete  is,  mivel  kiemelkedő  szerepe  van  a  tudományos  
közlésben.  Ez  a  sokoldalú  kapcsolatrendszer  is  indokolja,  hogy  az  információs  írástudás  
az  egyes  szaktárgyakba  is  integrálható.  Idehaza  is  kapott  figyelmet,  amely  azonban  nem  
elegendő  és  nem  jelent  meg  minden  szakterületen.  Pedig  az  információs  írástudás  
tömeges  elterjesztése  alapvető  fontosságú  kérdés.  Az  Amerikai  Egyesült  Államokban  
megjelenik  a  felsőoktatási  akkreditációban,  továbbá  több  országban  van  oktatásának  
nemzeti  keretrendszere.  

KONCZOSNÉ  SZOMBATHELYI  MÁRTA  
Női menedzsment -  női  kommunikáció?  

Kulcsszavak:  kommunikáció,  gender  menedzsment,  női kommunikáció,  sztereotípia  

Az  elmúlt  tíz  évben  a  magyarországi  nyelvészeti  kutatások  bekapcsolódni  
látszanak  a nyelvhasználat  és hatalom,  a nyelvhasználat  és az ideológia  összefüggéseinek  
értelmezését  vizsgáló,  mintegy  negyed  évszázadra  visszatekintő  -  főként  európai  és  
észak-amerikai  -  vizsgálódások  fosodrába. Több kutatási  irány  látszik  elkülönülni  ezen  a  
téren. Ilyen a nemek szerinti megkülönböztetés  nyelvhasználatban tetten érhető elemzése.  

A  nők  és  férfiak  nyelvi,  illetve  nyelv  által  kifejezésre  jutó  viselkedésének  
eltéréseire,  különbözőségének  okaira  többféle  magyarázattal  szolgáltak  a  nyelvészek  
Robin Lakoff  1973-ban megjelent úttörő munkája, a Women's  Place  óta. De  valamennyit  
egybeköti  a kutatók  elkötelezettsége,  hogy kutatómunkájukat a nők érdekében  végezzék  a  
nők  különféle  csoportjainak  nézőpontjából  feltett  kérdésekre  keresett  válaszaik  
közzététele  révén.  

A tanulmány  szerzője a női beszédmód  csapdái elkerülésének  lehetséges  stratégiáit  
keresi  abban  a  kedvező  helyzetben,  amikor  a  nyelv  és  a  nemek  viszonyát  elemző  
nyelvészeti  kutatás  végre  legitimmé  válhat  a  magyar  tudományos  közéletben  is.  Nőnek  
vagy  férfinak lenni  azt  is jelenti,  hogy  megtanuljuk  a nemünktől  elvárt  nyelvhasználatot.  
A nemhez  illő viselkedésnek  szerves része  a nemspecifikus nyelvhasználat.  Mi jellemzi  a  
női  menedzsment  kommunikációját?  Fontos,  vitákat  kiváltó  kérdés  az,  hogy  a nők  eltérő  
vezetési  stílust  hoznak-e  a  szervezetekbe  a  huszonegyedik  században.  A  legújabb  
szervezetelmélet  szerint  a  sikeres  vezetőnek  lágyabbnak  kell  lennie,  szükséges  a  
kvalitatív,  emberközpontú  megközelítés.  Ha  a  résztvevői,  együttműködő  vezetési  stílus  
kerül  fölénybe,  az  sokkal  inkább  összekapcsolódik  a nőkkel,  mint  a  férfiakkal. Mivel  ők  
nagymértékben  megfelelnek  a  sikeres  vezető  új kritériumainak,  soha  nem  látott  virágkor  
elé néznek? 



KORMOS JUDIT -  CSIZÉR KATA -  NÉMETH NÓRA 
Az interkulturális  kontaktus  hatása  az idegen nyelvi attitűdökre és  motivációra  
Kulcsszavak:  interkulturális  kontaktus,  idegen nyelvi motiváció,  attitűd,  idegennyelv-

tanulás, egyéni változók  a  nyelvtanulásban  

Előadásunkban  egy interjúk segítségével  végzett kutatásról számolunk be,  melynek 
célja  az  volt,  hogy  megvizsgáljuk,  milyen  szerepet  játszanak  az  interkulturális  
kapcsolatok  a  magyar  általános  iskolások  nyelvi  attitűdjeinek  formálásában,  és  hogyan  
befolyásolják  a  diákok  idegennyelv-tanulási  motivációját.  A  kultúrák  közötti  kapcsolat  
jelentősége  igen  nagy  a nyelvtanulásban,  hiszen  egyfelől ez számottevő hatást  gyakorol  a  
nyelvtanulók  külföldiekkel  kapcsolatos  attitűdjeire  és  az  idegen  nyelvhez  való  
hozzáállásukra,  másrészt  a  nyelvtanulás  egyik  fontos  célja,  hogy  a  diákok  kapcsolatot  
tudjanak teremteni más nyelvek  beszélőivel.  

Vizsgálatunkban  40  interjút  készítettünk  Magyarország  különböző  részein  élő  8.  
általános  osztályos  diákokkal,  akik  közül  20-an  németül,  20-an  angolul  tanultak.  A  
körülbelül  30-40  perces  interjúk  során  a  tanulókat  elsősorban  a  külföldiekkel  való  
kapcsolataikról,  az  idegen  nyelvi  beszélőkkel  és  kultúrákkal  kapcsolatos  attitűdjeikről  és  
az  idegen  nyelvi  motivációjukról  kérdeztük.  Az  adatokat  kvalitatív  módon  elemeztük.  
Előadásunkban  részletesen  beszámolunk  arról,  hogyan  látják  maguk  a  diákok  az  
interkulturális  kontaktus  hatását  a  nyelvtanulási  folyamatra,  és  hogyan  különböznek  a  
külföldiekkel  ritkán,  illetve  gyakran  kapcsolatba  lépő  nyelvtanulók  idegen  nyelvi  
attitűdjei  és  különböző  motivációs jellemzői.  Főbb  eredményeink  azt  mutatják,  hogy  az  
általános  iskolás  nyelvtanulók  szerint  a külföldiekkel való találkozások  növelik  az  idegen  
nyelv  iránti  érdeklődésüket  és  önbizalmukat,  valamint  ezen  találkozások  arra  sarkalják  
őket,  hogy  több  energiát  fektessenek  a  nyelvtanulásba.  Az  interkulturális  kontaktus  
élményében  ritkán  részesülő  diákok  külföldi  kultúrákkal  és  idegen  nyelvi  beszélőkkel  
kapcsolatos  attitűdjei pedig kevésbé összetettek,  és gyakran negatív  irányultságúak,  míg a 
gyakori  kontaktus  komplex  és  pozitív  attitűdöket  alakított  ki  az  általunk  vizsgált  
mintában. 

KOVÁCS ANDREA 
Az egyházak nyelvezetének változása  és egyik mai sajátossága: az egyházi  szleng  

Kulcsszavak:  szaknyelv  és csoportnyelv,  mai egyházi  nyelv,  mindennapi  kommunikáció,  
szleng  és belső nyelv, közösségerősítő  és kirekesztő  hatás  

Az  egyházi  és  az  orvosi  nyelv  egyike  a  legelőször  kialakult  szaknyelveknek,  
azonban  míg  az  orvosi  szaknyelv  viszonylag  kevés  változáson  ment  át  az  idők  során,  az  
egyházak  nyelvezete  alapvetően  átalakult  az  elmúlt  századokban.  Előadásomban  
bemutatom  az  egyházi  szaknyelv  alakulását  és  ezen  keresztül  a  mai  történelmi  és  
kisegyházak  külső  és  belső  kommunikációban  használt  nyelvezetét,  valamint  hogy  a  
nyelvezet  segítségével  mennyire válnak vonzóvá vagy éppen váltanak ki ellenérzéseket  az  
emberekből. 



A  szleng  mint  a  „bennfenteseknek  szánt"  sajátos csoportnyelv  az  egyházi  nyelvet  
(és különösen  a kisegyházak  nyelvét)  sem kerülte  el. A keresztény  internetes  fórumokon,  
hívőknek  és  érdeklődőknek  szánt  találkozókon,  alkalmakon  gyűjtögetett  „egyházszleng"  
szókincset  szeretném  bemutatni  előadásom  második  felében. A  laza,  közvetlen  nyelvezet  
vonzó  az  egyházak  iránt  érdeklődő  fiatalok  számára,  az  egyházak  tagjaiban  pedig  az  
összetartozás, közös hit érzését  ez a külső hallgató számára sokszor nehezen  értelmezhető  
nyelvezet  is  erősíti,  azonban  a  szlenget  sokan  az  egyházi  nyelv  romlásának  egyik  
legkomolyabb  veszélyeként  tartják számon.  A  csoportnyelveknek  -  és  így  a  szlengnek  is  
-  nemcsak  nyelvészeti  szempontból  van  komoly  jelentősége,  hanem  szociológia  
nézőpontból  is,  hiszen  közösségerősítő  hatásuk  ugyanúgy  bebizonyítható,  mint  a  
többségtől  elhatároló, kirekesztő érzés kiváltása. 

KOVÁCS ÉVA 
Az angol ige+out viszonyszós szerkezetek kognitív nyelvészeti  elemzése  

Kulcsszavak:  az angol  ige+out viszonyszós  szerkezetek, prototipikus  jelentés,  átvitt  
értelmű jelentés,  metafora,  konceptualizál  

A  hagyományos  nyelvészek,  pl.  Bolinger  (1972),  Sroka  (1972),  Fraser  (1976)  
általában  úgy  vélték,  hogy  az  angol  ige+viszonyszós  szerkezetek  (közismert  néven  
„phrasal  verbs"  vagy  „multi-word  verbs")  jelentős  része  nem  kompozicionális  
jelentésszerkezettel  rendelkezik,  vagyis  nem  más,  mint  egy  ige  és  egy  vagy  két  
viszonyszó  önkényes  kombinációja.  Ezzel  szemben  a  kognitív  nyelvészek,  pl.  Lindner  
(1981), Lakoff (1987), Morgan (1997), Rudzka-Ostyn (2003) és Tyler & Evans (2003)  azt  
a  nézetet  képviselik,  hogy  az  angol  ige+viszonyszós  szerkezetek  többségének  jelentése  
motivált,  és  ily  módon  bizonyos  fokig  elemezhető:  a  kombináció  motiváltságát  a  
konceptuális rendszerben  értelmezett metaforikus kiterjesztés biztosítja. 

Ennek  alátámasztására  dolgozatomban  az  ige+owí  viszonyszós  szerkezeteket  
vizsgálom  meg  közelebbről.  Alapvető  célom  annak  kimutatása,  hogy  az  angol  frazális  
igékben  leggyakrabban  előforduló  out  viszonyszó  jelentései  összefüggő  hálózatot  
alkotnak,  továbbá  annak  feltárása,  milyen  kapcsolat  fedezhető  fel  az  out  prototipikus,  
térbeli (rush out  of the  house ~ kirohan  a szobából,  throw something  out ~ kidob  valamit)  
és  az  átvitt  értelmű  jelentései  között  {cry  out  his  grief  ~  kisírja  bánatát,  leak  out  (the  
news)  ~  kiszivárog  a  (hír),  drag  out  an  affair  ~  kihúz,  a  végletekig  nyújt  egy  ügyet).  
Elemzésem  során  megpróbálok  arra  is  rávilágítani,  milyen  metaforák  segítségével  
konceptualizáljuk ezen összetett  igei szerkezetek absztrakt jelentéseit. 



KOVÁCS ILONA  JULIANNA  
A gazdasági terminusok  „színei"  

Kulcsszavak:  szociolingvisztika,  terminus,  lexikográfia,  szótárak,  törvényszerűségek  

Sokéves  szociolingvisztikai,  gazdasági  lexikográfiái  kutató  munkám  során  
alkalmam  volt  többféle  kigyűjtést  regisztrálni.  Előadásomban  ezek  alapján  szeretnék  
bemutatni  néhány érdekességet.  Ezek  1) egyszerű terminusok -  szakmai  zsargonizmusok,  
amelyeket  más beszédstílusokból  kölcsönöz  a szakma, pl.  állatkert,  tányér,  frizura stb.;  2) 
macskakörmökkel  jelzett  szakmai  zsargonizmusok,  pl.  „nem  tudom",  „hidegzuhany",  
„zajos párbaj" stb.;  3) két  szóból  álló terminusok,  amelyek jelzője valamilyen  színt jelöl, 
pl.  fehér  elefánt,  sárga  cetli,  fekete  péntek,  zöld  zsarolás,  vörös  ár,  kék  datolya  stb.  A  
jelzett  jelenségek  előfordulása  a  kétnyelvű  általános  és/vagy  gazdasági  szókinccsel  
bővített  szótárakban  nem gyakori.  Sűrű  az előfordulásuk a tematikus  (ágazati),  mint pl.  a  
pénzügyi,  tőzsde-,  bank-  stb. szótárakban.  A  fenti jelenségeket  csoportosítom jelentéseik,  
magyarázataik  alapján, s törvényszerűségek  is napvilágra  kerülnek.  

KOVÁCS JUDIT 
Nyelvtanítóképzés  a két tannyelvű programokban tanító pedagógusok  számára  

Kulcsszavak:  tanítóképzés,  nyelvtanítóképzés,  két tannyelvű  oktatás,  pedagógus-
továbbképzés,  két tannyelvű  szakirány  

Az  előadás  középponti  témája  a  hazánkban  már  1989  óta  működő  két  tannyelvű  
általános iskolai programokban  dolgozó pedagógusok  szakmai  felkészültsége. A  vizsgálat  
sorra  veszi  azokat  a  készségeket  és  kompetenciákat,  amelyekkel  a  célnyelven  történő  
tantárgytanítás  és  a  tanulás  folyamatában  a  pedagógusnak  rendelkeznie  kell.  Ezen  
készségek  és  kompetenciák  meglétét,  illetve  megszerzésének  módját  az  oktatás  három  
területén  vizsgálja  meg:  a.)  a  tanítóképzés  jelenlegi  kontextusában,  b.)  az  országos  
pedagógus-továbbképzések  szintjén,  illetve  c.)  egy  körvonalazódó  alapképzési  modul  
szintjén. 

Az  előadó  a  legutóbbi  tizenöt  év  nyelvtanító-képzési  kurrikulumaival  összevetve  
következtetéseket  von  le  arra  nézve,  hogy  mennyiben  készítik  ezek  a  tantervek  fel  a  
hallgatókat  erre  a  speciális  oktatási  területre.  A  pedagógus-továbbképzés  terén  jelentős  
előrelépés  történt.  2004  februárja  óta  van  akkreditált  továbbképzés  nyelvtanítók  és  
nyelvtanárok  számára,  az ELTE két  oktatójának kezdeményezésére.  Az eddig már  három 
alkalommal  megtartott  kurzus  tapasztalatai  jó  kiindulásként  szolgálnak  a  további  
kurzusok  moduljainak  összeállításához.  A  tanítói  alapképzési  program  számára  
megtervezett  két tannyelvű  szakirány  komponenseinek  ismertetése  lehetőséget  nyújt  arra,  
hogy  képet  kapjunk  arról,  hogyan  épülhetnek  be  azok  a  legalapvetőbb  készségek  és  
kompetenciák,  amelyekre  a  két  tannyelvű  oktatási  programokban  a  pedagógusoknak  
szükségük van.  

Az  előadás  során  két  tannyelvű  órákon  készült  videofelvételek  szolgálnak  
illusztrációként  az  elhangzottakhoz.  



KOVÁCS PÉTERNÉ DUDÁS ANDREA 
„Üdvözöljük-e a vendéget?" Szállodai reklámok kontrasztív  korpusznyelvészeti  

elemzése 
Kulcsszavak:  turisztikai  kiadványok,  kontrasztív  vizsgálat,  szövegszerkezet,  

korpusznyelvészeti  eszközök,  gépi  szövegfeldolgozás  

A  tavalyi  konferencián  tartott  előadásomban  arra  hívtam  fel  a  figyelmet,  hogy  
milyen  fontos  a  fordított  turisztikai  kiadványok  nyelvi  minősége.  PhD-dolgozatomban  e  
tematikai  csoporthoz  tartozó  szövegek  kontrasztív  vizsgálatát  végzem.  Ezen  a  területen  
számos  műfaj  létezik,  ezek  közül  elsőként  a  szállodák  honlapján  megjelenő  ismertető-
bemutatkozó  szövegeket  vizsgáltam.  Azért  választottam  e  területet,  mert  ez  egy  jól  
körülhatárolható, pontos kritériumok alapján jellemezhető  szövegcsoport.  

Az elemzést korpusznyelvészeti  eszközökkel végeztem Váradi Tamás  segítségével.  
A  vizsgálandó  korpusz  három  részből  áll:  magyar,  német  és  fordított  német  wellness  
szállodák  bemutatkozó  szövegeiből.  Arra  voltam  kíváncsi,  hogy  van-e  szignifikáns  
különbség  az  egyes  szövegcsoportok  szövegszerkezeti  felépítésében.  Előzetes  empirikus  
vizsgálat  során  megállapítottam,  melyek  azok  a  szerkezeti  elemek,  melyek  egyáltalán  
előfordulhatnak  az  említett  szövegekben.  Ezeket  a  szemantikai  egységeket  címkével  
megjelöltem, hogy ezáltal feldolgozhatóvá váljon a három egységes korpusz.  

Előfeltevésem  az  volt,  hogy  a  három  alkorpusz  között  nem  figyelhető  meg  
szignifikáns  különbség,  mivel  napjainkban  a  szállodaipar  nemzetközinek  tekinthető.  A  
vendégekkel  való  kommunikáció  és  a  szállodai  reklám  általános  szakmai  előírásokon  és  
hagyományokon  alapul.  Mégis:  az  elemzés  számos  különbséget  mutatott.  E  kutatási  
eredményeket  szeretném  előadásomban  bemutatni,  továbbá  ismertetni  a  felhasznált  
módszereket,  és rámutatni a gépi szövegfeldolgozásban rejlő sokoldalú  lehetőségekre.  

KOVÁCS  TÍMEA  
Angol-magyar  kétnyelvű beszélők nyelvhasználatának  elemzése morfológiai szinten 

Kulcsszavak:  többségi  angol nyelvi  környezet,  másod-  és  harmadgenerációs  
nyelvhasználók,  idogenikus  kvantitatív  elemzés,  nyelvi  interferencia,  morfológia,  

névszóragok,  igekötők  

Kutatásom  többségi  angol  nyelvi  környezetben  szocializálódott  magyar  
származású  fiatalok nyelvhasználati  sajátosságaira  irányul.  A  kutatás  alanyai  18-22  éves  
másod-  és  harmadgenerációs  nyelvhasználók,  akik  otthon,  a  családban  és  bizonyos  
közösségi  színtereken  magyarul  beszélnek,  egyébként  pedig  angolul.  A vizsgálat  alanyai  
erősen  motiváltak  a  magyar  nyelv  megőrzését  illetően,  ezért  kilenc  hónapos  ösztöndíjon  
vesznek részt a Balassi Bálint  Intézetben.  

Vizsgálatom egyrészt  a vizsgálat pillanatában jellemző kétnyelvű helyzetet mutatja 
be,  valamint  a kilenc hónapos  komplex  nyelvi  és  kulturális  hatás  kiváltotta  változásokat.  
Kutatásom  egyrészt  kvalitatív  tartalomelemzés,  másrészt  idogenikus  kvantitatív  elemzés.  
A  számszerűsíthető  nyelvi  elemek  előfordulási  gyakoriságát  hasonlítom  össze  a  



tanfolyam  kezdetén  és  végén.  A  nyelvi  adatok  statisztikai  feldolgozása  során  azt  is  
vizsgálom,  hogy  az  így  kapott  eredményeket  hogyan  befolyásolják  a  kutatás  alanyainak  
egyéni és közösségi  szociolingvisztikai jellemzői. 

Kutatásomban  az  angol-magyar  kétnyelvű  beszélők  nyelvhasználatában  a  
gyöngült  magyar  anyanyelvi  kompetencia  és  az  angol  kontaktus  együttes  hatására  
megfigyelhető  nyelvi  interferencia jelenségét  vizsgálom.  A  magyar  nyelv  funkcionális  
háttérbe  szorulásával  párhuzamosan  az  angol  nyelvből  átvett  negatív  rutinok  az  átvevő  
magyar  nyelvben  a  magyarországi  használattól  eltérő  szerkezeteket  produkálnak.  A  két  
nyelv  eltérő  (agglutináló  magyar  és  izoláló  angol)  nyelvi  struktúrái  fonológiai,  
morfológiai,  lexikai  és  szintaktikai  szinteken  mutatkoznak.  Előadásomban  a  morfológia  
szintjén jelentkező tendenciákat  szeretném  részletesebben  tárgyalni.  Mivel  a  névszóragok 
és  az  igekötők  mint  nyelvi  fogalmak  hiányoznak  az  angol  nyelvben,  a  kettő  alapos  
vizsgálata jól  szemlélteti  az angol  nyelv hatását  a gyöngült  magyar nyelvi  kompetenciára.  
Előadásomban  a  hely-  és  irányváltozást  és  időbeliséget  kifejező  névszóragok  sajátos  
használatát  szeretném  elemezni  kontrasztív  szempontból,  valamint  az  igekötők  
használatában kimutatható  szabályszerűséget.  

KOVÁCSNÉ NÁBRÁDI  MÁRTA  
A katonai szaknyelv oktatásának egy újfajta  megközelítése  

Kulcsszavak:  ST ANAG-felkészítés,  multimédiás  tananyag,  katonai alapszókincs,  ARMA  
nyelvvizsga 

Az  előadás  egy  multimédiás  tanagyag  bemutatása,  mely  a  katonai  szaknyelv  
alapjainak  elsajátítására  alkalmas.  A  programcsomag  egy  CD-ből  és  egy jegyzetfüzetből 
áll. Az  oktatóprogram  egy internetes  honlap és  egy  számítógépes játék  arculatát  viseli.  A 
programcsomag  témáiban  és  lexikájában  kapcsolódik  a  STANAG  6001  egyes  szintű,  
illetve az ARMA alapfokú nyelvvizsga  követelményeihez.  

KUSZTOR  MÓNIKA  
„Ami a szünetet illeti, az most következik." -  a szinkrontolmácsok  időgazdálkodási  

stratégiáinak egy  aspektusáról  
Kulcsszók:  szinkrontolmácsolás;  empirikus,  szövegközpontú  tolmácsolás;  

tolmácsstratégiák 

Ha  „A  szünet  most  kezdődik"  mondat  helyett  a  címben  szereplő  hangzik  el,  és  
ennek  oka  nem  a  beszélő  azon  szándékában  rejlik,  hogy  a  'szünetet'  szembeállítsa  
valamivel,  sem  más  kommunikatív  cél  nem  indokolja  a megváltozott  mondatszerkezetet,  
akkor  lehetséges,  hogy  szinkrontolmácsolás  eredményeként  létrejött  szöveget  hallgatunk.  
Az  egyidejű  megértés  és  beszéd  igen  nehéz  nyelvprodukciós  körülményei  számos  
tolmácsstratégiát  tesznek  szükségessé,  többek  között  olyanokat,  amelyek  akkor  jönnek  
létre, amikor a tolmács -  többek között  a beszéd folyamatosságának biztosítása  érdekében  



-  külön  tagmondatot  hoz  létre  a topik,  azaz  a mondat  logikai  alanya  részére,  időt  hagyva  
magának  ezáltal  a  predikátum,  vagyis  a  topikról  tett  állítást  tartalmazó  mondatszakasz  
megértésére.  A  „fellazított",  egyszerűbb  mondatszerkezet  megkönnyíti  a  célnyelven  
létrehozott  szöveg ellenőrzését  is.  

Kísérleti  jellegű  empirikus  tanulmányomban  ilyen  és  hasonló  szinkrontolmács-
technikákat  vizsgálok,  olyanokat,  amelyek  a  többet  kutatott  kompresszióval  ellentétes  
csoportba sorolhatók, s amelyeket  összefoglaló néven expanziónak  lehet nevezni. 

MARGARITA  KUZNYECOVA  
A magyar elmegy  ige cseremisz megfelelői 

Kulcsszavak:  a magyar  nyelv,  a mari nyelv,  igekötő, Aktionsart,  aspekualitás  

Az  előadás  alapjául  Wolfgang  Schlachter  -  János  Pusztay  „Morpho-semantische  
Untersuchung  des  ungarischen  Verbalpraefixes  el-  (Auf  dem  Hintergrund  deutscher  
Entsprechungen)  (Budapest,  1983) c. monográfiája szolgál. 

A  magyar  e/-igekötő  fejlődésére,  a  funkciók  kiterjesztésére  minden  valószínűség  
szerint  nagy hatással  volt  a német  nyelv. Az  eZ-igekötő elsősorban  az Aktionsart-ot fejezi 
ki,  a  verbum  finitum  által  kifejezett  cselekvés  fajtáit,  mint  pl.  a  rezultatív  és  a  kurzív  
folyamatot, az aspektualitás szempontjából befejezett vagy folyamatos cselekvést. 

A cseremisz (mari) nyelvben nincsenek  igekötők. Az Aktionsart  és az aspektualitás 
kifejezésére  a  mari  nyelv  különböző  eszközöket  használ.  A  magyar  e/-igekötős  igék  
megfelelőiként  legtöbbször  egyszerű tőigék vagy ún. páros  igék (gerundiális  szerkezetek)  
szerepelnek, pl.  

elmegy  -  kajas  (sima tőige) 
elmegy (vmi előtt)  -  (iktaz-mo опсэс)  erten kajas  (gerundiális  szerkezet).  
Szemantikai  szempontból  a tőigék jelentését  tekintve  a magyar  és  a cseremisz  ige  

több esetben megegyezik, de sokszor előfordul, hogy nem, pl. 
elmegy (vonat)  -  tarßanas  'elindul,  megmozdul'  
elmegy (a többi közt)  -  jöras  stb.  
Az  előadásban  az  elemzés  az  elmegy  ige  34  különböző jelentésfordítása  alapján  

történik, és összefoglalással fejeződik be. 



LACZIK  MÁRIA  
A főnévi többes szám néhány szemantikai  sajátosságáról  

(orosz-olasz-magyar  összevetés)  
Kulcsszavak: főnévi  többes szám,  mennyiségi  viszony, szemantikai  oppozíció,  lexiko-

szemantikai  szempontú  felosztás  

A  főnevek  szám  kategóriája  az  egyes  és  többes  szám  morfológiai  és  szemantikai  
oppozícióján  alapszik.  A  szám  morfológiai  sajátossága  az  esetek  paradigmájában  
fejeződik  ki,  szemantikai  vonása  pedig  a  mennyiségről  való  azon  reális  elképzelésen  
alapszik,  hogy  a  főnévvel  megnevezett  élő  vagy  élettelen  szubjektum  egy  vagy  egynél  
nagyobb mennyiségű előfordulásáról esik-e szó. 

Sem  a  szemantikai,  sem  a morfológiai  oppozíció  esetében  nincs  teljes megfelelés. 
Előadásomban  szemantikai  eltérésekről  szeretnék  szólni,  amelyek  elsősorban  annak  
tudhatók  be,  hogy  a  többes  szám  jelentése  -  az  egyes  számmal  összehasonlítva  -
szemantikailag  gazdagabb,  sokrétűbb.  Az  egyes  és  többes  szám  között  a  mennyiségi  
viszony  fennállása  tagadhatatlan,  bár  a  szemantikai  oppozíció  hiányai  bizonyos  fokig  
gyengítik  azt  az  elképzelést,  hogy  a  főnév  szám  kategóriája  csupán  mennyiségi  
szembenállást  fejez ki. 

A  főnévi  többes  szám  többletjelentésének  lexiko-szemantikai  vonásai  alapján  
különböző  csoportok  alakíthatók  ki,  erre  vonatkozóan  valamennyi  leíró  grammatikában  
találunk  utalást.  Elkülöníthetők  olyan  szemantikai  csoportok,  mint  a  nemzetiségi,  etnikai  
hovatartozást  jelölő  lexémák,  a  biológiában,  az  orvostudományban  használatos  
fogalmakat jelölő  főnevek,  a  párban  használatos  konkrét  tárgyakat  megnevező  főnevek,  
gyűjtőfogalmak jelölésére  használatos  főnevek,  anyagnevek  vagy  azok  egy  részét jelölő 
lexémák.  Ezek  a  csoportok  nagyon  eltérő  mennyiségű  lexémát  foglalnak  magukba.  
Előadásomban három nyelvben  vizsgálom a többes számú főnevek csoportjait, a vizsgálat 
kiinduló nyelve az orosz. 

LADÁNYI MÁRIA 
ISO-elvek a gyakorlatban  (öt nyelv környezetvédelmi  terminusainak  

összehasonlítása) 
Kulcsszavak:  terminológia,  osztrák,  magyar,  OMAA-projekt,  terminológiai  kreativitás  és  

dinamika 

Az  előadás  hátterét  a  „Terminológiai  kreativitás  és  dinamika  a  szakmai  
kommunikációban"  című  osztrák-magyar  OMAA-projekt  keretében  végzett  közös  
vizsgálat adja (G. Budin,  W. Dressler, Ladányi M.,  57öu 15/2004-2005).  A projekt tágabb 
célja  az  volt,  hogy  modellt  dolgozzon  ki  a  szaknyelvek  terminológiai  kreativitásával  és  
dinamikájával  kapcsolatban,  mégpedig  mind  az  új  terminusok  létrejöttének  hogyanjáról  
(deskriptív,  elméleti  modell),  mind  a  terminológiai  sztenderdizációt  végző  szakemberek  
módszereinek  javítására  (preskriptív,  gyakorlati  modell).  A  kutatás  kiinduló  
hipotéziseinek  kialakításához  Wolfgang  Dressler  természetes  morfológiájának  



alapfogalmait  használtuk  fel.  A  projektben  empirikus  elemzésekből  nyert  
megfigyelésekre  építve  elemeztük  a terminológiai  sztenderdizáció  módszereit,  amelyeket  
az  ISO  704  nemzetközi  sztenderdizációs  dokumentum  („Principles  and  Methods")  
fektetett le. 

Az  előadás  anyaga  a  fenti  keretben  végzett  empirikus  vizsgálatból  vett  
terminológiai  minta,  amelyet  egy  négynyelvű  (angol,  magyar,  orosz,  szlovák)  
terminológiai  korpuszból  (http://www.ceit.sk/webinst/vocabul.htm)  és  néhány  -  angol,  
orosz,  francia és  német  -  sztenderdizált  terminusokat  tartalmazó  ISO-listáról  gyűjtöttem.  
(Mivel  az  említett  korpuszból  és  a  számba  jöhető  ISO-listákból  viszonylag  kicsi  és  
véletlenszerű  mintákat  vettem tekintetbe,  vizsgálataim  kvalitatív jellegűek,  eredményeim  
pedig tentatívak.)  

A korpuszból vett minta elemzésében  a következő szempontokat  vettem tekintetbe:  
1) a morfológiai  és  a szintaktikai  eszközök  aránya  a terminusok  létrehozásában  az  egyes  
nyelvekben;  2)  az  azonos  fogalmakat  megnevező  terminusok  elemzése  a  különböző  
nyelvekben  az ISO terminusképzési  elvei  alapján,  3) az egyes  elvek  közötti  konfliktusok,  
4)  nyelvtipológiai  sajátosságok,  az  „ideális"  terminus  típusa  az  egyes  nyelvekben;  5)  a  
korpuszból  vett  minta  és  a  sztenderdizált  ISO-listák  terminusainak  összehasonlítása  az  
ISO-elvek alapján. 

A  különböző  nyelvekből  származó  terminusok  összehasonlítása  hozzájárul  ahhoz,  
hogy  képet  kapjunk  a  terminusképzési  folyamatokról,  azaz  a  fogalmak  terminussá  
formálásának  feltételeiről  -  ezeknek  a  feltételeknek  az  értékelése  pedig  segíti  a  
megalapozott  döntéseket  a terminológiai  sztenderdizációban.  

LANTERI  EDINA  
Az újszentiváni szerb kisebbség nyelvi  helyzetéről  

Kulcsszavak:  nyelvi  kisebbségek,  nyelvhasználat,  nyelvvesztés,  kétnyelvűség,  szerb  

Új szentiván  Szegedtől  délkeletre,  az  úgynevezett  torontáli  háromszögben  
helyezkedik  el  a  Tisza  bal  partján,  a  Maros  folyótól  délre.  A  helyi  szerb  lakosság  1996-
ban  ünnepelte  betelepítésének  250.  évfordulóját. Az  elmúlt  időszakok  viharos  történései  
ellenére  a közösség  évszázadokon  keresztül  megőrizte  nyelvét,  kultúráját,  hagyományait  
és vallását, dacára annak, hogy összlétszámuk  soha nem haladta meg a 650-et. 

A  XX.  században  azonban  ez  a tendencia  megfordult. Az  utóbbi  50-60  év  alatt  a  
szerb  kisebbség  integrációja  rohamosan  felgyorsult.  Mindennek  hatása  a  közösség  szerb  
nyelvtudásában  és  a  kisebbségi  nyelv  használatának  gyakoriságában  mutatkozik  meg  
leginkább. 

Az  előadás  egy  kérdőíves  felmérés  eredményeit  elemzi  és  összegzi,  melyet  a  
szerző  2005  őszén  végzett  a  helyi  szerb  közösség  körében.  A  vizsgálat  célja  kettős:  
egyrészt megpróbálja feltérképezni a nyelvvesztés  aktuális állapotát, másrészt  arra kereste 
a választ, hogy mely okok befolyásolják a folyamat felgyorsulását. 

http://www.ceit.sk/webinst/vocabul.htm


LENDVAI  ENDRE  
A nyelvi  reáliák a globalizálódás  folyamatában  

Kulcsszavak:  globalizálódás,  kultúrák  dialógusa,  nyelvikontaktusok,  nyelvi  reáliák,  
nyelvi  asszimiláció  

A  globalizálódás,  az  európai  integráció  a  magyar  nyelvközösséget,  szókészletet  
dinamikus  fejlődésre  készteti,  mely  a  kultúrák  élénk  dialógusa,  nyelvi  kontaktusai  
keretében  valósulnak  meg.  A  lexikális-szemantikai  regiszterben  látványos  integrációs  
folyamatok  (kölcsönzés,  tükörfordítás,  neologizmus-képzés,  szemantikai  átrendeződés)  
zajlanak. Napjaink angol-magyar  nyelvi  kontaktusai,  a magyar  nyelvközösség  kölcsönző  
tevékenysége jó példa erre.  

A nyelvi  reáliák  ugyancsak  folyamatos mozgásban vannak. Az egyirányú,  intenzív  
kontaktus  hatására  a  nonekvivalencia  eliminálódik:  a  magyarban  lezajlik  a  szemiózis.  
Amennyiben  ez  szókölcsönzésben  realizálódik  (fitness,  chip,  lobby),  az  új  szó  először  
„idegen  szó" státuszt  vesz fel, majd elindul  a szókészlet  belseje felé (fitnesz,  csip,  lobbi  -
adaptáció). A szemiózis tükörfordítás (skinhead  —*  bőrfejű, soap opera  —> szappanopera, 
lend-leasing  —•  kölcsönbérlet)  vagy  belső  képzésű  neologizmus  (aerobics  —>  tánctorna,  
tender  —> versenytárgyalás,  squash  —>  fallabda)  formájában  is  létrejöhet.  Külön  
érdekesség  a magyarban  feledésbe ment  régi  keletű  szavak újjáéledése (broker  —>  alkusz,  
file  —> fájl  —>  akta, Caritas —• karitász  —•  szeretetszolgálat).  A kölcsönszót  asszimilációs  
nyomásra  belső  képzésű  konkurens  lexémák  válthatják  fel.  Utóbbiak  között  szinonímia,  
szemantikai  funkciómegoszlás  jöhet  létre  (mecénás,  szponzor,  védnök).  Gyakori,  hogy  
valamelyik  lexéma  dominanciára  tesz  szert.  A  magyar  nyelvközösség  asszimilálja  az  
(amerikai)  angol jeltárgyakat,  ezért  a nonekvivalenciát  ekvivalencia  váltja fel,  megszűnik 
a forrásnyelvi szavak  reália-státusza.  

A  nyelvi-kulturális  kontaktusok  visszafejlődése  (pl.  orosz-magyar  relációban)  
ezzel ellentétes  irányú  folyamatokat generál. Ami korábban  ismert  volt, később feledésbe 
merülhet  (peresztrojka,  glasznoszty).  Újjáéledhet  a  nonekvivalencia,  az  adott  szókészlet  
visszanyerheti  reália-státuszát.  A  nyelvközösség  kulturális  orientációja  a  döntő.  Pozitív  
esetben a reáliák honosítását,  negatív esetben a reáliák újratermelődését  eredményezheti.  

LENDVAINÉ DR. DÉCSY KORNÉLIA 
A megkésett  beszédfejlődés következményei  az iskolában 

Kulcsszavak:  agyfélteke-dominancia,  beszédpercepció,  beszédprodukció,  terápiák,  
logopédus 

A beszédzavarok  mindig együtt járnak  a beszélő pszichés problémájával. A  beszéd  
sérülése  és/vagy  gátoltsága  komplex  lelki  működési  zavarhoz  vezethet.  A  beszéd  
késésének  oka  lehet  örökletes  neurológiai  zavar,  mentális  retardáció,  agyi  károsodás,  
ingerszegény  környezet.  A  gyermekkori  beszédzavarok  többsége  anyanyelv-elsajátítási  
zavar,  de  előfordulhatnak  ebben  a  korban  is  nem  elsajátítási,  hanem  szerzett  



beszédzavarok.  Ahol  felmerül  bármelyik  szükséges  készség  működési  zavara,  
kialakulatlansága, nélkülözhetetlen  a fejlesztő terápia. 

Felmerülő  kérdések:  Az  óvodás  kori  sikeres  terápiák  vajon  milyen  mértékben  
segítik  a gyermeket  az  általános  iskola  elvégzésében?  Szükséges-e  további  tanórán  kívüli  
fejlesztés?  Segíti  vagy  nehezíti  az  iskolai  írás-,  olvasástanulást  a  logopédussal  végzett  
korábbi  betűtanulás?  Mennyiben  befolyásolja  az  iskolaválasztás  a  késői  beszédfejlődés  
okozta hátrányok  legyőzését? Jelent-e sikerélményt  a gyermek  számára  a tanítói  dicséret?  
Örömet  jelent-e  számára  az  olvasás?  Lehetséges-e,  hogy  az  előre  megjósolt  tanulási  
nehézségek nem következnek be? 

Az  első  évek  nyomon  követése  választ  ad  a  kérdések  többségére.  A  gyermek  
viselkedésében,  személyiségében  történő  változások,  a  környezetéhez,  családjához  való  
viszonya jól mutatja az időben megkezdett  és befejezett terápiák hasznosságát. A szókincs  
gyarapodása  jól  nyomon  követhető.  A  mozgás-,  zene-,  rajzterápia  hatása  egyértelműen  
bizonyítható. 

Vitatható  eredmények,  illetve  problémák  is  felmerülnek:  a  logopédussal  végzett  
felzárkóztató  órák  sikerei  elegendőek-e  a  tanórák  sikeréhez?  A  gyermeket  pszichésen  
megviseli,  hogy  az  osztályban  már  „csak  közepes"  az  a  teljesítmény,  ami  az  egyéni  
munkában  jónak  minősült.  Mi  a  teendő?  Hogyan  lehet  a  kétféle  értékelést  közelíteni  
egymáshoz?  Melyik  a  reális?  Hogyan  lehet  a  gyermek  érdeklődését  szinten  tartani,  ha  
kudarcként  éli  meg  a  közepest?  Ezekre  a  kérdésekre  keresem  a  választ  az  
esettanulmányban. 

LEHMANN  MAGDOLNA  
Az idegennyelvi  szókincs és az olvasott szövegértés kapcsolata.  Mérések angol  szakos 

hallgatókkal. 
Kulcsszavak:  idegennyelv-oktatás,  nyelvi  mérés,  idegen nyelvi szókincs,  olvasott  

szövegértés 

Kutatásomat  az  a  kollégák  és  magam  által  is  tapasztalt  jelenség  indokolta,  hogy  
egyetemünkön  az  angol  szakos  hallgatók jelentős  nehézségekkel  szembesülnek  az  angol  
nyelvű  olvasmányok  tanulmányozása  s  így  a  kurzusok  követelményeinek  teljesítése  
során.  Feltételeztem,  hogy  a szövegek  megértését  és  feldolgozását  elsősorban  a  hallgatók  
szókincsbeli  hiányossága  akadályozza.  Tanulmányom  ezért  azt  vizsgálja,  milyen  
összefüggés  van  az  idegen  nyelvi  szókincs  nagysága  és  mélysége,  valamint  az  olvasott  
szövegértést  mérő  feladatokon  elért  teljesítmény  között,  illetve  milyen  mértékben  
valószínűsíti  elsőéves  hallgatóink  szókincse a későbbi  olvasmányok  sikeres megértését  és  
feldolgozását. 

A  több  mint  száz  hallgatóra  kiterjedő  vizsgálat  három  mérőeszközzel  történt.  A  
szókincs  nagyságát  a  Goulden,  Nation  és  Read  által  1990-ben  kidolgozott  szókincsmérő  
teszt  alapján  készített  eszközzel  mértem  fel.  A  szógyakorisági  szinteken  alapuló  és  
akadémikus  szókincset  is vizsgáló  Vocabulary  Levels  Test  segítségével  arról  gyűjtöttem 
adatokat,  hogy  milyen  szavakat  ismernek  a  hallgatók.  A  mérések  eredményét  ezután  



összevetettem  az elsőévesek  számára előírt  és  az Angol Alkalmazott  Nyelvészeti  Tanszék  
által  kidolgozott  nyelvi  alapvizsga  olvasott  szövegértést  vizsgáló  komponensén,  illetve  a  
nyelvi  alapvizsga  egészén  elért  eredményekkel,  valamint  az  angol  szakon  olvasandó  
szövegekből  összegyűjtött korpusz  szókincsével.  

Az  eredmények  összhangban  állnak  a  nemzetközi  kutatási  eredményekkel.  
Hallgatóink  átlagosan  7500  angol  szót  ismernek,  külföldi  kutatások  szerint  azonban  
minimálisan  tízezer  szó ismerete  lehet  elegendő  egyetemi  tanulmányok  folytatásához egy 
idegen  nyelven.  A  szógyakoriságon  alapuló  mérés  és  az  olvasott  szövegértési  feladat  
eredménye  jól  korrelál,  és  az  akadémikus  szókincset  mérő  komponensen  elért  
eredmények  és a korpusz szókincsének összevetése  is jelentős  nehézségeket  vetít  előre  az  
egyetemi szintű szakirodalom olvasására  nézve.  

LENGYEL  ISTVÁN  
A fordító, a fordítómemória  meg a konzisztencia 

-  Kísérlet annak bebizonyítására,  hogy a számítógép az embert utánozza  -
Kulcsszavak:  számítógépes fordítástámogatás,  fordítástudomány,  fordítómemória,  

konzisztencia,  emberi  fordítás  

A  számítógépes  fordítástámogatástól  idegenkedünk.  Fájlokról,  memóriákról  
beszélnek,  párhuzamosítják  a  szöveget,  de  közben  nem jut  idő  arra,  hogy  megértsük  az  
alapelveket  -  tudatosítsuk  a  folyamatokat,  amelyeket  az  a  fordító  is  „memóriaszerűen"  
végez,  aki sosem hallott  még ilyen eszközökről.  Éppen  ezért  a fordítástámogatás nem  lett  
integráns része a fordítástudománynak, pedig ha elvonatkoznánk  a számítógéptől,  lehetne.  
(Holmes  1972)  

Az előadásban  nem programokat  vizsgálunk,  hanem megnézünk  néhány  módszert,  
amelyet  az  emberi  fordításban  a  konzisztencia  biztosítására  alkalmazunk,  majd  
megvizsgáljuk,  hogy  számítógéppel  támogatható-e  az  adott  módszer,  és  ha  igen,  miért  
nem  támogatják.  Körbejárjuk  a  hasonlóság  fogalmát:  milyen  szövegrészek  lehetnek  
hasonlóak  egymáshoz,  és mit tekintünk hasonlónak  a másikhoz.  Hogy  megértsük,  milyen  
hasonlóságot  képesek  a  számítógépek  kezelni,  a  példákat  először  egy  sokak  számára  
ismeretlen nyelvből  vesszük.  

Az  előadás  célja  rávilágítani  arra,  hogy  az,  amit  jelenleg  a  számítógépes  
fordítástámogatás biztosít,  nem  más,  mint  egyszerűsített  és  matematizált  modellje  annak,  
ami  az  ember  fejében  játszódik  le.  Talán  bonyolult  dolog  egy  szoftver  kezelését  
megtanulni,  de  ha  tudjuk,  mi  járt  a  programok  tervezőinek  a  fejében,  könnyebben  
megértjük,  hogy  mit jelentenek  az  egyes  parancsok.  Minden  fordítástámogató  szoftver  
ugyanis  a  fordítás  folyamatát,  a  fordító  gondolkodását  modellezi,  csak  a  számítógépes  
környezetnek  vannak  megszorításai:  a  szöveg  „értelme"  nem  számítógépes  nyelvészeti  
kategória,  ezért  a  program  csak  az  értelem  nélkül  is  megoldható  problémákra  kínál  
megoldást,  viszont  sokkal  több  adatot  képes  így  eltárolni  és  előhívni,  mint  a  fordító  
memóriája.  Az  eszköz  neve  éppen  azért  fordítómemória,  mert  a  fordító  memóriáját  
próbálja utánozni. 



LENGYEL ZSOLT 
A gyermeknyelv  kutatásának újabb  eredményei  

Kulcsszavak:  gyermeknyelvi  kutatások,  innátizmus, paramétergyűjtemény,  első  életév,  
nyelvelsajátítás 

Az  előadás -  egy készülő  monográfia kapcsán  -  a gyermeknyelvi  kutatások újabb 
eredményeiről kíván vázlatos képet adni, a következőképpen  súlypontozva:  

(i)  Sokat  változott  képünk  és  felfogásunk  a  szóban  forgó  tárgykörben  az  
innátizmus  tekintetében.  A  paramétergyűjtemény  beállítása  -  mint  elsőrendű  elsajátítási  
feladat -  gyengítette a korábbi (olykor majdnem parttalan)  univerzalizmust.  

(ii)  Szoros  kapcsolatban  az  előzővel  a  nyelvelsajátítás  folyamatában  korábban  
jelennek meg a konkrét (sajátlagos) nyelvi  vonások.  

(iii)  Alaposan  átértékelődött  az  első  életév.  Egyfelől  a  nyelvelsajátításhoz  
szükséges kommunikatív  magatartás  e korban formálódik, fejlődik (társadalmi  mozzanat).  
Másfelől  az  ún.  fogalmi  előszoba  révén  másképpen  látják  a  kutatók  a  „nyelv  előtti  
állapot"  kognitív  fejleményeit,  ami  végső  soron  a  nyelv  és  gondolkodás  kapcsolatának  
újragondolására kényszerít. 

LESZNYÁK  ÁGNES  
Justitia foglyai? 

Fordítói munka az Európai  Bizottságnál  
Kulcsszavak:  EU-fordítás, jogi fordítás,  intézményi  kommunikáció,  a fordító  szerepe,  

nyelvpolitika 

Az  EU  berkeiben  folyó  fordítás  mintegy  50  éves  történelme  ellenére  a  
fordítástudomány  viszonylag  keveset  foglalkozott  ezekkel  a  fordításokkal.  Meglepő  ez,  
hiszen  tetemes  a  keletkezett  fordítások  mennyisége,  jelentős  a  hétköznapi  életre  és  a  
nyelvekre  gyakorolt  hatásuk,  és  a komplex  politikai-társadalmi-intézményi-nyelvi  háttér,  
amelyben  a  munka  folyik,  óriási  kihívást jelent  az  elmélet  számára.  Az  EU-s  fordításról  
írók  véleménye  megegyezni  látszik  abban,  hogy  az  EU-s  fordítószolgálatok  az  
ekvivalencia  fogalmát  nagyon  szűken  értelmezik,  és  a  fordítóktól  maximális  
szöveghűséget  várnak  el.  Ezt  azzal  magyarázzák,  hogy  az  EU-ban  oly  fontos  jogi  
szakfordítás  -  amely  esetében  ezt  a  stratégiát  elfogadottnak  és  helyesnek  tartják  -
rányomja  bélyegét  valamennyi  egyéb  fordítási  tevékenységre.  Előadásomban  azt  
szeretném  bemutatni,  hogy  az  Európai  Bizottság  Fordítási  Főigazgatóságától  kikerülő  
fordítások  idegensége,  az  eredeti  szöveget  követő  jellege  sokkal  inkább  a  fordítási  
helyzet,  több,  magán  a  fordítói  munkán  kívül  eső  tényező  következménye,  amelyeket  a  
szövegek vizsgálatakor  és az EU fordítási folyamatainak leírásakor  figyelembe kell venni. 
Ehhez  röviden  ismertetem  a  Főigazgatóság  küldetési  nyilatkozatát  és  a  fordítási  
tevékenység  jogi  alapjait,  a  fordítók  helyét  az  intézményi  szervezetben  és  a  szövegek  
megszületésének  folyamatában.  Kitérek  azokra  az  ellentmondásokra,  amelyek  ezen  



tényezők  összjátékából  a  fordítói  munka  számára  előállnak.  Mindezt  példákkal  is  
igyekszem  illusztrálni.  Az  előadást  olyan  kérdések  felvetésével  zárom,  amelyek  
vizsgálatával  az  alkalmazott  nyelvészet  hozzájárulhat  ahhoz,  hogy  a  gyakorlat  által  oly  
szigorúan  megkövetelt  hatékonysági  fokkal  is  jó  minőségű,  használható  fordítások  
szülessenek. 

Az  előadásban  elhangzó  gondolatok  kizárólag  a  szerző  saját véleményét  tükrözik,  
nem az Európai Bizottság állásfoglalását. 

LESZNYÁK  MÁRTA  
A fordítási folyamat explicit  mutatói laikus és professzionális fordítók esetében 

Kulcsszavak: fordítástudomány,  fordítási  folyamat,  think-aloud  technika,  magyar  minta,  
explicit  mutatók  

A  fordítási  folyamat  kutatása  az  1980-as  évektől  kezdődően  nyert  teret  a  
fordítástudományi  kutatásokban,  Magyarországon  azonban  ilyen  jellegű  vizsgálatot  
korábban  nem  végeztek.  Ezért  tartottuk  fontosnak,  hogy  ún.  „think-aloud"  technika  
alkalmazásával hazai mintán  is megvizsgáljuk a fordítók mentális folyamatait. 

Külföldi  kutatók  számos  szempontból  tanulmányozták  a  fordítási  folyamatokat,  
ugyanakkor  nem jellemző a korábbi  kutatási  kérdések más kontextusban való  ellenőrzése.  
Vizsgálatunkkal  ezt  a hiányt  is pótolni  szerettük volna,  ezért  elsősorban  arra  törekedtünk,  
hogy  olyan mutatókat  elemezzünk  a magyar mintán,  melyre vonatkozóan vannak  korábbi  
kutatási  eredmények.  Emellett,  mivel  feltételeztük,  hogy  a  fordítási  folyamatok  a  
szakértelem  szintjével  párhuzamosan  változnak,  tapasztalat  szempontjából  különböző  
háttérrel  rendelkező  fordítókat  vontunk  be  a  vizsgálatba.  A  kutatásban  részt  vevők  egy  
182  szóból  álló  újsághírt  fordítottak  egyedül  vagy  párosan  szótár  segítségével  angolról  
magyarra. A „think-aloud" típusú  vizsgálat  alanyai  azt  az utasítást kapták,  hogy  a fordítás 
során  minden  gondolatukat  verbalizálják.  A  páros  fordítás  résztvevői  csupán  annyi  
instrukciót  kaptak,  hogy  közösen  készítsék  el  a  fordítást,  és  közben  beszéljék  meg  a  
felmerülő  problémákat.  A  monológokról  és  a  dialógusokról  hangfelvétel  készült;  
amennyiben  lehetőség  nyílott  rá,  a  célnyelvi  szöveg  alakulását  a  „translog"  program  
segítségével  is  rögzítettük.  Ezután  a  hangfelvételek  átírásra  kerültek  oly  módon,  hogy  a  
fordítási  folyamat  explicit  és  implicit  mutatói  a  transzkriptek  alapján  elemezhetők  
legyenek.  Előadásunkban  az  explicit  mutatók  jellegzetességeit  szeretnénk  bemutatni.  
Ezek  közé tartozik  a  fordításra  szánt  idő,  az  idő beosztása,  az  átdolgozásra  szánt  idő,  az  
átfutások  száma,  a  szótárazás  mennyisége  és  minősége.  Eredményeink  szerint  ezek  a  
változók  függenek  attól,  hogy  a  fordítás  egyénileg  vagy  párosan  történt,  illetve  hogy  
mennyi tapasztalattal  rendelkezett  a fordító. 

Az  eredmények  egy  része  igazolta  a  korábbi  külföldi  kutatási  eredményeket,  más  
része  azonban  nem.  Egyes  mutatókat  igen  nagy  egyéni  variancia  jellemez,  és  ez  
ismételten  arra hívja fel a figyelmet, hogy bármilyen  csekély  következtetés  levonása  csak  
akkor  lehetséges,  ha  sikerül  végre  megfelelően  nagy  mintán  megvizsgálni  a  fordítási  
folyamatokat. 



LÉVAI-ASZTALOS  ERZSÉBET  
Magyar és angol nyelvű termékleírások  kontrasztív elemzése  szaknyelvoktatási  

perspektívában 
Kulcsszavak:  honlap,  termékleírások,  szaknyelvi  tananyag, fordításelméleti  bevezetés,  

átváltási  műveletek  

A jelen  dolgozat  a MEDICOR RÖNTGEN Kft. honlapján található  termékleírások  
elemzését  tűzte  ki  céljául.  Az  elemzés  elvégzésének  indítékául  az  szolgált,  hogy  a  
honlapon  található  szövegek  bekerültek  abba  az  angol  szaknyelvi  tananyagba,  mely  
különböző  műfajokon  keresztül  kíván  betekintést  nyújtani  a  hallgatók  számára  a  
képalkotó diagnosztikai  nyelvhasználatba.  

A honlap magyar,  angol  és orosz nyelven  is elérhető,  de a vizsgálat  csak  a magyar 
és az angol változat kontrasztív  egybevetésére  irányult. A rövid fordításelméleti  bevezetés  
azt  vizsgálja,  hogy  a  honlap  szövegei  fordításnak  (nyilvánvaló,  rejtett,  szolgáltató  
fordítás)  vagy  párhuzamos  szövegnek  tekinthetők-e.  Ezt  követően  az  explicitáció  
problémája  kerül  sorra,  mivel  az  adott  korpusz  azzal  a  tulajdonsággal  bír,  hogy  a  
forrásnyelvi  változat  terminológiája  és  a  célnyelvi  változat  terminológiája  között  
ellentétes  előjelű viszony  figyelhető  meg. Az  elemzés  fókuszában két jelenség  vizsgálata  
áll:  egyrészt  fordítástechnikai  elemzésből  vett  példákat  felsorakoztatva  a  forrásnyelvi  
változatban  fellelhető angol nyelvi  interferencia jelenlétének  bemutatása,  másrészt  lexikai  
és  grammatikai  átváltási  műveletek  célnyelvi  megvalósulásainak  rendszerezése.  A  
dolgozat  végén  a  vizsgálat  eredményeinek  a  szaknyelvoktatásban  hasznosítható  
eredményei  kerülnek  összegzésre.  

LÉVAI BÉLA 
Metainformáció és posztinformáció 

Kulcsszavak:  metainformáció,  információhalmaz,  metaszöveg, posztinformáció,  fordítás  

A  címben  kiemelt  szavak  mögött  nem  azonos  logikai-gondolati  szinten  levő  
fogalmakat  találunk.  A  metainformáció  nem  más,  mint  az  információ  egyik  változata,  
tehát  az  információ  és  a  metainformáció  (egy  pénzérme  két  oldala)  azonos  gondolati-
logikai  síkon  levő  fogalmak,  s  a  kettő  együtt  alkotja  a  szövegekben  rejlő  
információhalmazt.  Ez utóbbiból  természetesen  kiemelhető  a metainformációt  tartalmazó  
elemek  részhalmaza,  amelyet  metaszövegnek  nevezünk.  A  posztinformáció  egészen  más  
-  magyarul üzenettöbbletnek,  bővített  információnak nevezhetjük. A posztinformáció úgy 
keletkezik,  hogy  az  alapinformációra  többletjelentések  tapadnak  rá,  vagyis  
információtöbblettel  bővülnek.  Ezek  oka  az  esetek  többségében  a  beszélő  emocionális  
indíttatású  szóhasználata,  vagyis a posztinformáció kérdése gyakran  szubjektív  stilisztikai  
kérdés.  Ha  egy  tanár  tanítványától  az  iránt  érdeklődik,  hogy  'elegendő  új  információval  
bővítette-e  az  ismereteit  a vizsgára?',  akkor  a kérdésében  rendszerint  a  metainformációs  
tanul  igét  használja:  Tanult  erre  a  vizsgára?  S  ha  azt  a  választ  kapja  a  diáktól,  hogy  
Tanulgattam,  akkor  a tanár  pontosan  érti,  hogy  az  információszerzés  nem  volt  tökéletes,  



mivel  a  -gat,  -get  autonóm  széma  a  cselekvés  tökéletlenségét,  hiányos  voltát  fejezi  ki,  
tehát a tanárral a tanulásról egyéb hírt, vagyis posztinformációt  is közöl. 

Irodalmi  vonatkozású  példaként  Jerzy Andrzejewski  lengyel  írónak  A  paradicsom  
kapui  című  regényét  és  annak  magyar  fordítását  idézhetjük.  A  gyermekek  1212.  évi  
sikertelen  keresztes  hadjáratáról  szóló  egymondatos  regényben  az  író  a  vonulás  
monotóniájának  fokozására  -  mint  írói  eszközt  -  a  legtöbb  idéző  mondatában  (egyenes  
beszédben)  következetesen  a  mówil  'mondta'  metainformációs  idéző  igét  használta.  A  
magyar  fordító ezt  színtelennek  találta,  s a magyar  nyelvű regényváltozatban  konkretizált  
(a  mond  jelentésen  kívül  más  részleteket  is  közlő),  vagyis  posztinformációs  igei  
állítmányokkal  színesítette,  tűzdelte  tele  az  idéző  mondatokat:  szólt,  közölte,  suttogta,  
dörmögte,  sírt, jajgatott  stb.  Ezzel  a  magyar  metaszöveg  elvesztette  egyik  legfontosabb  
funkcióját,  vagyis  a  keresztes  hadjárat  monotóniájának  nyelvi  eszközökkel  való  
ábrázolását.  Összegzésként  elmondhatjuk,  hogy  a  tanul  szó  posztinformációt  nem  
tartalmazó  metainformációs  ige,  ugyanakkor  a  tanulgat  ige  metainformációs  jellegén  
kívül posztinformációt  is kifejez. Hasonló megállapítást tehetünk a központi  mond,  illetve  
a  perifériális  kérdez, felel,  morog,  dörmög,  nyafog  stb.  igékről.  A  nyelv  számos  területén  
megfigyelhető  a  posztinformációnak  nevezett  jelentésbővülés,  pl.  a  személynevek  és  a  
becenevek  használata  során.  A  semleges  (központi)  (alap)név  különböző  képzők  
használatakor  sajátos  hangulatú  (perifériális)  névváltozattá  válik:  János  >  Jancsi,  
Jancsika,  Jani,  Janika,  Janó, Janóka,  Jankó  stb.  

LOCH ÁGNES 
Angol nyelvi szövegértési  feladatok input-elemzése  különös tekintettel  a szöveg 

nyelvi jellemzőire 
Kulcsszavak:  nyelvi  vizsgarendszerek,  vizsgáztatási  gyakorlat,  nyelvtudásszint,  

szövegválasztás,  szövegmutatók  

Az utóbbi  években  az új  idegen  nyelvi  vizsgarendszerek  akkreditációja  kapcsán  a  
nyelvtudásmérés  az  érdeklődés  homlokterébe  került.  A  vizsgarendszerek  kidolgozásakor  
éppúgy,  mint  a  tesztfejlesztés vagy  a  napi  vizsgáztatási  gyakorlat  során  gyakran  gondot  
okoz  az  egyes  nyelvtudásszintek  egzakt  meghatározása  és  elkülönítése.  A  hiteles  és  
objektív  mérés  előfeltétele,  hogy  a  vizsgatesztek  a  célközönségtől  elvárt  tudásszintet  
célozzák  meg.  Az  egyes  szintek  elkülönítése  a  mérés  minden  fázisában  lényeges,  a  
vizsgáztatásra  szánt  anyagok  és  feladatok  kiválasztásakor  éppúgy,  mint  az  egyes  
vizsgázói teljesítmények  értékelésekor.  

A  vizsgára  szánt  szövegek  kiválasztása  legtöbbször  a  vizsgafejlesztő  tapasztalata  
és  intuíciója  alapján  történik.  Bár  Nuttall  (1996)  szerint  ennél  nincs  jobb  módszer,  
különösen,  ha  több  szakember  együttes  döntéséről  van  szó,  számos  kísérlet  történt  
szövegek tartalmi, nyelvi, retorikai elemzésére abból a célból, hogy a szövegértési  tesztek  
várható  nehézségi  szintje objektíven meghatározható  legyen,  illetve hogy  lehetővé váljon 
az egyes szövegek egymással való  összevethetősége.  



Előadásomban  Bachmannak  (1996)  a  nyelvi  inputra  vonatkozó  kategóriái  alapján  
egy  középfokú és  egy  felsőfokú angol  szövegsértési  teszt  szövegét  hasonlítom  össze.  Az  
elemzés  során  a  Bachman,  Kunnan,  Vanniarajan  és  Lynch  (1988)  által  kidolgozott  
szövegmutatókat  használtam  a nyelvi jellemzők  egzakt  módon  történő  megjelenítéséhez.  
Választ  kerestem  arra  a  kérdésre,  vajon  a  vizsgafejlesztőnek  a  szöveg  nehézségére  
vonatkozó  szubjektív  döntése  alátámasztható-e  a  számszerűsített  szövegjellemzőkkel,  és  
melyek  azok a jellemzők,  amelyek a szöveg nehézségét  legjobban befolyásolják. 

LŐRIK JÓZSEF -  KAS BENCE 
Gyakorlati  magyar fonetika külföldieknek 

Kulcsszavak:  alkalmazott  hangtan,  beszédpercepció  és -produkció,  idegennyelv-tanítás  

Az  előadásban  a  szerzők  arra  vállalkoznak,  hogy  bemutassák  nem  magyar  
anyanyelvűek  számára  készült  gyakorlati  fonetikájukat:  ismertessék  a  mű  szerkezetét,  
gyakorlatrendszerét,  illetve  papíralapú  és  elektronikus  változatának  felhasználási  
lehetőségeit.  Előadásukban  kitérnek  azokra  a  tudományterületekre  (fonetika,  fonológia,  
gyermeknyelv-kutatás,  pszicholingvisztika,  neurolingvisztika,  kognitív  pszichológia,  
patolingvisztika,  logopédia  stb.),  illetve  azokra  a  gyakorlati  tevékenységet  befolyásoló  
elvekre  (kontrasztivitás,  az artikulációs  és percepciós  bázis  figyelembevétele,  pregnancia,  
poliszenzorialitás,  a  rövid  és  hosszú  távú  verbális  emlékezet  fejlesztése  stb.),  amelyek  
munkájuk  elkészítésében  meghatározóak  voltak.  Végül  néhány  példán  ismertetik  a  
könyvükben szereplő példaanyaggal  végezhető  gyakorlatokat.  

LŐRINCZ JULIANNA 
A műfordítás mint  metakommunikáció  

Kulcsszavak:  metakommunikáció,  metatextuális fordítás,  invariáns,  variáns,  protoszöveg,  
metaszöveg 

A  fordítás  bizonyos  objektív  törvényszerűségek  szerint  zajló,  ugyanakkor  
szubjektív  választásokat  is  megengedő  tevékenység,  amely  a  fordítási  folyamatban  részt  
vevő  tényezők  együttes  közreműködésével  valósul  meg.  Peeter  Torop  az  érintkező  
kultúráktól,  a  nyelvek,  a  fordítandó  szövegek  típusától  függően  ötféle  fordítást  
különböztet  meg.  Ezek  egyike  a  metatextuális  fordítás,  amely  egy  adott  kultúrában  
keletkező  forrásnyelvi szöveg egy másik kultúrában  működő célnyelvi  szövegvariánsának  
létrehozása (vö. Torop  1995).  

Ugyanakkor  a  műfordításszöveg  a  forrásnyelvi  szöveg  többszörös  áttétele  útján  
keletkező  célnyelvi  szövegvariáns. Az áttétel  a fordító befogadásával kezdődik,  amelynek  
során  a  fordító  értelmezi  a  forrásnyelvi  szöveget,  majd  a  célnyelven  újrakódolja azt.  A  
kész  műfordításszöveget  a  befogadók  (olvasók,  hallgatók)  is  értelmezik.  Mivel  a  
feltételezett  befogadók  egymástól  eltérő  nyelvi  és  stiláris  kompetenciája  is  



nagymértékben  meghatározza  a  különböző  szövegek  értelmezését,  a  forrásnyelvi  
szövegnek  így elméletileg számtalan szövegvariánsa jöhet  létre.  

Anton  Popovie  a  forrásnyelvi  szöveget  protoszövegnek,  a  célnyelvi  szöveget  
metaszövegnek  nevezi.  A  metaszöveg  és  a  protoszöveg  viszonyát  variáns-invariáns  
korrelációként  értelmezhetjük.  A  metaszöveg  létezésének  feltétele  a  protoszöveg  
(invariáns),  amelynek  egyes  grammatikai,  szemantikai,  pragmatikai  komponensei  
különböző  átalakítási  eljárások  révén  kerülhetnek  csak  át  a  metaszövegbe  (vö.  Popovie  
1980). 

Előadásomban  a  műfordítást  mint  metakommunikációt  vizsgálva  azokat  a  
módosulásokat  keresem,  amelyek  a  műfordítónak  a  forrásnyelvi  szövegen  végzett  
különböző  átalakítási  eljárásai  közben  mentek  végbe,  miközben  a  célnyelvi  variánst  
létrehozta. Példaként Petőfi A  Tisza című versének orosz és angol fordításait elemzem. 

LUKÁCS ANDRÁS 
A fordítástudomány  „szokásos" kérdései  egy „szokatlan" fordítási  szituációban:  

fordítás  holt  (?) nyelvre 
Kulcsszavak: fordítás funkciója,  fordítás  folyamata,  fordítás  eredménye,  

ekvivalencia,  latinra fordítás,  Winnie ille Pu 

Amikor  fordítással,  illetve  fordításelmélettel  foglalkozunk,  leggyakrabban  mai  élő  
nyelvek  közötti  közvetítéssel  találkozunk,  bár  gyakori  téma  a  korábban  keletkezett,  így  
már nem (úgy) élő nyelvű  szövegek  fordítása is. Nagyon  ritkán  esik  szó azonban  olyan  -
első  pillantásra  talán  életszerűtlennek  tűnő  -  fordítási  szituációkról,  amikor  nem  a  
forrásnyelv, hanem  a célnyelv  az,  amely  a múltba  tekint,  noha  számos példát  találhatunk  
ilyen  helyzetekre  is:  folyamatosan  születnek  nemcsak  latin  nyelvű  művek,  hanem  latin  
nyelvű fordítások is, napjainkban is.  

Milyen válaszokat  lehet  adni a fordításelmélet alapvető kérdéseire olyan rendhagyó 
transzlációs  cselekményben,  ahol  sem  a fordítónak, sem  az olvasónak  nem anyanyelve  a  
célnyelv, sőt, ahol a célnyelvhez kapcsolódó kultúra  is többé-kevésbé már a múlté? 

Mi  a fordítás célja, funkciója? Kinek  készül  a  fordítás? Hogyan  készül  a fordítás? 
Mit  lehet  kezdeni  a  szociolingvisztikai  kihívásokkal?  Mi  a  helyzet  a  pragmatikai  
adaptációval?  Hogyan  lehet visszaadni  a rétegnyelvi  viszonyokat,  az ekvivalencia  nélküli  
lexikát?  Milyen  jellegű  ekvivalenciák  valósíthatók  meg  egyáltalán?  Hogyan  lehet  
lektoráltatni  a szöveget? Hogyan küszöbölhető ki a translationese? 

Ezeket  a fordításelméletből jól  ismert,  ám a célnyelv  rendhagyóságából  kifolyólag  
mégis újszerű válaszokat  eredményező kérdéseket  igyekszik  megválaszolni  az előadás,  az  
elméleti  feltételezéseket/állításokat  gyakorlati  példákkal  is  megtámogatva,  melyekhez  
elsősorban  Milne  Micimackójának  Lénárd  Sándor  által  készített  latin  fordítása  szolgál  
alapul. 

Az előadás fő célja az, hogy ha kis mértékben is, de hozzájáruljon a fordításelmélet 
horizontjának  tágításához,  valamint  szerény  adalékot  nyújtson  a  modern  kori  latin  
fordítástörténet kutatásához. 



LUKÁCSNÉ BUDAI  JUDIT 
Lehet-e túlélési  nyelvet tanítani  a magyar mint idegen nyelv  oktatásának  

sajátosságait  figyelembe véve?  
Kulcsszavak:  túlélő nyelv, túlélési  nyelv, grammatika,  témakörök,  nyelvi  környezet  

Csatlakozásunk  az Európai Unióhoz és a NATO-hoz nagymértékben befolyásolta a 
magyar  mint  idegen  nyelv tanulása  iránti  igény növekedését.  A nyelvtudással  kapcsolatos  
elvárások  is  megváltoztak.  Ezen  elvárások  közé  tartozik  az  ún.  túlélési  nyelv  
elsajátításának szükséglete.  

Az  előadásom  bevezető  részében  a  túlélési  nyelvet  mint  fogalmat  szeretném  
körülírni.  Ezt  követően  a  magyar  nyelv  struktúráját,  felépítését  figyelembe  véve  arról  
fejteném  ki  véleményemet,  hogyan  lehet  ezt  a  „nyelvi  minimumot"  a  nyelvtanulóval  
elsajátíttatni.  A  nyelvelsajátítás  kapcsán  számos  kérdés  felvetődhet,  amely  annak  a  
tartalmi  és  módszertani  vetületét  is  érinti.  A  megválaszolandó  kérdések  közül  kiemelnék  
néhányat:  Létezik-  e  „nyelvtani  minimum"?  Lehet-e  nyelvtan  nélkül  a  nyelvet  tanítani?  
Leszűkíthetőek-e  a témakörök? Milyen szövegfajtákat alkalmazzunk,  ha a túlélési  nyelvet  
akarjuk  tanítani?  Milyen  segítséget  nyújt  a  nyelvi  környezet  a  nyelv  elsajátítása  során?  
Mennyiben  befolyásolja  az  eredményes  nyelvtanulást  a  csoportlétszám?  A  befejező  
részben a több éves tapasztalatom alapján igyekszem a következtetéseimet  levonni.  



MAGOCSA  LÁSZLÓ  
How to Plan and Organize ESL Learning (The Importance of some  Psycholinguistic  

domains) 
Key  words: memorizing,  understanding,  attitudes,  identifying EFL learning  outcomes,  

production  of plans 

First  of  all  it  is  very  important  to  state what  goals  are  set  by the  language  teacher  
and  what  the  learning  will  achieve.  There  are  three  categories  of  the  aims:  course  aim,  
language  (as the subject) aim,  lesson  aim. The way we learn the language depends  on the 
cognitive  and  affective  types  of  learning.  Teaching  students  to  memorize  language  
phenomena  involves  verbal  or  visual  association:  grouping  things  together  verbally  so  
that  things  or  notions  etc.  could  be  easily  remembered;  repetition:  we  can write  the  new  
words out a number  of times  in different contexts and in that way we can remember them; 
testing:  a necessary  form of repetition  during  which  process  the  learners  of the  language  
are asked to recall  and repeat the language phenomena either verbally or in writing. 

There  are  a number  of  conditions  in  EFL  learning  which  help  good  recall.  These  
include: trying to avoid errors, testing frequently to increase  learning  and acquisition.  The  
more  the  students  concentrate  (writing,  reading,  listening  and  speaking)  the  more  they  
will  be  able  to  recall.  The  greater  the  importance  of  the  language  learning  the  more  
effective it  will  be.  The  more the  students  can relate the  material  to  other  phenomena  of  
the  language  that  have  been  learned  previously,  the  greater  the  likelihood  of  recall  and  
acquisition. 

MANZ ADELHEID 
Zur Spracheinstellung  und Identität  der  Ungarndeutschen.  

Eine soziolinguistische  Untersuchung  in der  südungarischen  Stadt Baja 
Kulcsszavak:  Attitüden  (die Einstellung  zum Dialekt  und zur standarddeutschen  Sprache),  

Identität  (ungarndeutsche,  ungarische,  keine  eindeutige)  

Bei  der  Erörterung  der  aktuellen  soziolinguistischen  Situation  der  
Ungarndeutschen  der  Stadt  Baja  sind  neben  den  sprachlichen  Daten  (Dialekt-  und  
Standarddeutschkompetenz)  die  Spracheinstellungen  und  die  Identität  von  zentraler  
Bedeutung.  Dialekt  und  Standarddeutsch  werden  von  den  Befragten  differenziert  
beurteilt.  Es  wird  hier  darauf  hingewiesen,  dass  die Beurteilung  einer  Sprachvarietät  vor  
allem von der Sozialisation und von den aktiven und passiven Sprachkenntnissen  abhängt.  
Es  ist  davon  auszugehen,  dass  Dialekt-  oder  Standarddeutschsprecher  innerhalb  der  
ungarndeutschen  Gruppe eine deutsche Sprachvarietät  positiver beurteilen, als Probanden, 
die  weder  den  Dialekt  noch  Standarddeutsch  beherrschen.  Obwohl  das  Prestige  der  
deutschen  Sprache in Ungarn in den letzten Jahren stark gestiegen  ist (Knipf  1994, S.  108;  
Erb/Knipf  1999, S.  182), betrifft dies  in erster Linie die deutsche Standardsprache.  Nur  in  
zweiter  Linie  wirkt  es  sich  auf  die  Spracheinstellungen  gegenüber  den  einzelnen  
ungarndeutschen  Ortsdialekten  aus.  



In  der  vorliegenden  Untersuchung  wurden  die  verschiedenen  Ausprägungsformen  
der  Identität  (ungarndeutsche,  ungarische,  keine  eindeutige  Identität)  betrachtet  und  die  
wichtigsten  Merkmale  diskutiert,  indem  zunächst  die  Daten  univariat  erörtert  und  
anschließend  bivariat  im  Zusammenhang  mit  den  Variablen  Geschlecht,  Alter,  
Schulbildung,  Erst-  und  Muttersprache,  sowie  Sprachkompetenz  ausgewertet  und  
analysiert  wurden.  

In  den  einzelnen  Altersgruppen  gibt  es große  Unterschiede  in  der  Zuordnung  zu  
einer  Identität.  Es  zeigte  sich  auch  hier,  dass  die  Zuordnung  der  Probanden  zu  einer  
Identität von der Sozialisation  in der Erst- oder Muttersprache bestimmt wird, aber  ebenso 
mit  der  gesellschaftlichen  und  politischen  Entwicklung  der  letzten  15-20  Jahre  
zusammenhängt,  die  den  Probanden  der  beiden  mittleren  Generationen  einen beruflichen 
Aufstieg  und  eine  Aufwertung  ihrer  ungarndeutschen  Herkunft,  z.B.  in  zahlreichen  
Minderheiteneinrichtungen,  ermöglichten.  

MARKO VA INDRA 
Magyar-bolgár szórendi  kérdések  

Kulcsszavak:  magyar  nyelv,  bolgár  nyelv, szórendi  modellek,  szófajtani  és  alaktani  
kategóriák,  mondattani  sajátságok  

A  magyar  nyelv  elsajátításának  egyik  legnehezebb  kérdésköre  a  helyes  magyar  
szórend  használata.  Előadásomban  megpróbálom  számba  venni  és  nyelvtanilag  elemezni  
azokat  az eseteket, amikor az egyes szintagmatagok  a magyar nyelvben  a bolgár  nyelvhez  
képest „fordított" sorrendet  követnek.  

Példaanyagomat  többéves tanítási  gyakorlatom során gyűjtöttem össze,  s e korpusz 
alapján  állítottam  fel a  párhuzamban  bemutatott  szórendi  modelleket,  amelyek  egyrészt  a  
két vizsgált  nyelv  grammatikai  kifejezőtárának, azaz szófajtani és  alaktani  kategóriáinak,  
másrészt  mondattani  sajátságainak különbségein  alapszanak.  Ezek  segítséget  nyújthatnak  
a  magyarul,  ill.  a  bolgárul  tanulóknak,  tanítóknak,  kezdő  fordítóknak,  tolmácsoknak,  s  
ugyanakkor  felhasználhatók  a  magyar  és  a  bolgár  nyelv  közti  szerkezeti  eltéréseket  
vizsgáló elméleti  és gyakorlati  kutatásokban.  

MARKÓ ALEXANDRA 
Megakadásjelenségek  a beszédprodukcióban  és a  beszédészlelésben 

Kulcsszavak:  megakadásjelenség,  beszédprodukció,  beszédpercepció,  on line korpusz,  off  
line  korpusz  

A  beszédprodukció  rejtetten  működő  folyamatsorozat,  amelyhez  nem  férhetünk  
hozzá  közvetlenül,  csak  a  kimenet,  az  elhangzó  beszéd  elemezhető.  A  megakadások  
gyűjtése és vizsgálata  a pszicholingvisztikai  kutatások  egyik fontos területe,  mivel  ezek  a  
diszharmonikus  jelenségek  információt  szolgáltatnak  a  háttérben  zajló  kognitív  
működésről.  A megakadásjelenségek típusai két nagy csoportra  különíthetők  el: a beszélő 



bizonytalanságából  adódókra  (pl.  néma  és kitöltött  szünetek,  nyújtások, újraindítások)  és  
a  téves  kivitelezés jelenségeire  (pl.  grammatikai  hibák,  téves  szótalálás,  nyelvbotlások).  
Kutatások  bizonyították,  hogy  a  néma  és  kitöltött  szüneteket  a  hallgató  tudat  alatt  
felhasználja, vagyis  ezek  segítik  a megértést.  Kérdés  azonban,  hogy  a nyelv  szabályaival  
szembenálló  különféle  megakadásjelenségeket  (a  szoros  értelemben  vett  „hibákat")  
egyformán  észleli-e  a  hallgató,  illetőleg  hogy  melyek  azok  a  hibatípusok,  amelyekre  
érzékeny (ebb).  Ennek  vizsgálatára  indirekt  módon  nyílik  lehetőségünk:  az  on  line  és  az  
offline módszerrel gyűjtött korpuszok típusgyakorisági  adatainak az  összehasonlításával.  

Az  on  line  módszerű  gyűjtés  a  hétköznapi  életben  előforduló  jelenségek  
jegyzetelését  jelenti,  vagyis  ennek  az  eredményei  attól  függnek,  hogy  a  hallgató  mely  
megakadásokat  veszi  észre.  Az  off  line  gyűjtés  rögzített  spontánbeszéd-anyag  
feldolgozásával  történik,  ezért  az  így  előálló  adatok  objektívek -  azt mutatják meg,  hogy  
az  egyes  megakadástípusok  valójában  milyen  gyakran  fordulnak  elő  a  
beszédprodukcióban.  Az  on  line  korpuszok  közül  a  „Nyelvbotlás"-korpusz  
(Beszédkutatás  2004  és  2005)  ad  lehetőséget  számszerű  összehasonlításra;  az  off  line  
korpuszok  alapját  pedig  különböző  személyekkel  és  beszédhelyzetekben  rögzített  
monologikus  szövegek,  feladatorientált  dialógusok,  társalgás,  nyelvi játék  és  rádióműsor  
képezik. 

MÁLNÁSI  FERENC 
Szövegvilág  az anyanyelvi  oktatásban  

Kulcsszavak:  szövegszervező  elv, kontextus,  kohézió,  szövegbefogadás,  szövegértelmezés,  
anyanyelvi  nevelés  

Az  irodalomtudományban  a  központi  vizsgálat  a  korábbi  felfogásoktól  eltérően  
egyre  inkább a műértelmezés,  az irodalmi alkotás  elemzése  lett. Ennek  a nagy  átváltásnak  
az  irodalomoktatásban  is  tükröződnie  kell.  Az  iskolai  irodalomoktatás  első  és  
legfontosabb tárgyának  az irodalomtörténeti  folyamatra is figyelő elemzésnek kell  lennie.  
Hogy  ez  megvalósuljon,  abban  hatékonyan  segíthet  a  szövegtan,  elsősorban  azzal,  hogy  
eddig  kifejlesztett,  sok  és  sokféle  szövegelemzést  vehetünk  át,  a  szövegtani  kutatások  
eredményeit  alkalmazzuk  az  iskolai  oktatásban,  Ilyen  alapon  fontos,  produktív  elemnek  
tekinthetjük  a  szövegszervező  elvet,  a  szöveg  különböző  szintjeit  és  kortextusait,  a  
szövegösszetartó  erőt,  a  szövegbefogadás  és  -értelmezés  kérdéseit,  valamint  a  szöveg  
világképét. 

így  lehet  majd  irodalmat  szerető  műértő  olvasókat  nevelni  a  mai  világban,  akik  a  
szöveg  formájában,  a  stílusban  is  meg  tudják  látni,  észre  tudják  venni  a  szépet,  az  
esztétikumot.  Ennek  a  célnak  a  megvalósítási  lehetőségeit  két  jól  kiérlelt  szövegtani  
elemzéssel próbálom  megvilágítani.  



MÁRTONYI  ÉVA 
Fordítási  koncepciók  

Reáliák a Harry Potter könyvek magyar és japán  fordításában  
Kulcsszavak:  ekvivalencia  nélküli  lexika, reáliafordítás,  gyermekirodalom,  japán  nyelv,  

globalizáció 

Napjainkban  a  könyvkiadásban  is  megjelennek  a  globalizáció  tünetei.  A  
sikerkönyveket  azonnal  számos nyelvre  lefordítják. A  fordítási hagyományok  azonban az  
adott  országokban  eltérőek  lehetnek,  és  ez  legszembetűnőbben  az  ekvivalencia  nélküli  
lexika,  azaz  a  reáliák  fordítási  módszereiben  jelenik  meg.  A  fantasy  műfajának  egyik  
leglényegesebb  eleme  egy  elképzelt  univerzum  megteremtése,  ennek  pedig  kézenfekvő  
eszközei  a reáliák. J. K. Rowling könyvét  ebből a szempontból  különösen érdekessé teszi,  
hogy  fiktív világának  ábrázolásához  nemcsak  egy  létező  kultúrkör  kifejezéseit használja 
fel,  hanem  új  reáliákat  is  alkot.  Az  angol  olvasó  számára  ismerős  mitikus  mesevilág  
jellemzői  mellett  a  varázsvilág  minden  olvasó  számára  új  elemei  is  megjelennek.  Ezek  
érdekes  feladat  elé  állítják  a  fordítókat.  Dolgukat  az  is  nehezíti,  hogy  a  lehetséges  
fordítási módszerek  közül  néhány  a gyerekkönyvek  sajátosságai miatt  nem  alkalmazható.  
Tovább  bonyolítja  a  problémát,  hogy  a  könyvekhez  és  a  belőlük  készült  filmekhez  
kapcsolódó globális  marketing a transzliteráció  irányába kényszeríti  a fordítókat, pedig az 
nemcsak  az  érthetőséget  csökkenti,  hanem  a  stilisztikai  értéket  is,  hiszen  az  éppen  a  
speciális  elnevezésekben jelentkező  finom  humort  sem hagyja  kibontakozni.  Az  európai  
nyelvű  fordítások  között  is jelentősek  a  különbségek,  de  egy  közelebbi  és  egy  távolabbi  
nyelvközösség  fordításának  összehasonlításával  árnyaltabb  képet  kaphatunk  az  egyes  
reáliafordítási módszerek eltérő hangulatteremtő  hatásáról.  

MÁTYÁS  JUDIT  
EPHRAS 

többnyelvű frazeológiai tananyag  CD-ROM-on  
Kulcsszavak:  nemzetközi projekt,  többnyelvű frazeológiai  gyűjtemény,  CD-ROM,  

önálló tanulás,  kommunikáció  

Az  EPHRAS  című  tananyag  egy  többnyelvű,  német,  szlovén,  magyar,  valamint  
szlovák  frazeológiai  kifejezéseket  tartalmazó  gyűjtemény  CD-ROM-on.  A  gyűjtemény  
egy  Socrates-Lingua-projekt  keretében,  négy  egyetem  oktatóinak  közreműködésével,  
nemzetközi  együttműködéssel  készül  (Graz,  Karl  Franzes  Universität;  Maribori  
Tudományegyetem;  Pécsi  Tudományegyetem  Közgazdaságtudományi  Kar;  Trnavai  
Tudományegyetem  Bölcsészettudományi  Kar). Az együttműködés  keretében  készül  a CD 
alkalmazásához  szükséges  kézikönyv,  valamint  a  nyelvtanulók  nyelvi  ismereteinek  és  
készségeinek megfelelően differenciált feladatgyűjtemény is. 

A  CD  olyan  nyelvtanárok,  tanulók  és  szakemberek  számára  lesz összeállítva,  akik  
frazeológiai ismereteiket  nemcsak bővíteni,  elmélyíteni,  hanem a megismert kifejezéseket 
a  hétköznapi  kommunikáció  során  hasznosítani,  alkalmazni  is  szeretnék.  A  



frazeológiakutatásban  jeles  külső  szakemberek  segítségével  történik  a  frazeológiai  
kifejezések  kiválasztása,  a  feladatokat  a  projektben  résztvevő  országokban  tudásszintek  
szerint  differenciált tanulócsoportok  tesztelik.  A www.ephras.org  című  internetes  oldalon  
a  projekttel  kapcsolatos  információk,  visszajelzések  olvashatók.  2006-ban  nemzetközi  
frazeológiai  konferencia  szervezésére  kerül  sor.  A  feladatok  közé  tartozik  a  tananyag  
folyamatos ismertetése, terjesztése is. 

Az  előadásban  az  egyes  munkafázisok,  a  frazémák  kiválasztásának  módja,  a  
tananyag  didaktikai  céljai, a célcsoportok,  valamint  a tervezett,  a frazeológiai kifejezések 
elsajátítását elősegítő feladatok, gyakorlattípusok kerülnek  bemutatásra.  

MEDVE ANNA 
Modellfüggő fogalmak és terminológia  az oktatásban 

Kulcsszavak:  nyelvészet, paradigmák,  többszempontúság,  terminológia,  fordíthatóság  

Napjaink  nyelvtudományi  alapkutatásaira  a  modern  nyelvészeti  paradigma  
egyértelmű  térhódítása jellemző,  az oktatásban  azonban  egymás  mellett  él  a modern  és a 
hagyományos  nyelvészeti  megközelítés.  E  tény  az  oktatás  számára  problémát,  
következésképpen  az  anyanyelvi  nevelés  mint  alkalmazott  nyelvtudományi  diszciplína  
számára  megoldandó  feladatot  jelent.  Míg  az  alapkutató  egyazon  paradigmán  belül  
dolgozik,  annak  terminológiáját használja,  és az abban megfogalmazott  definíciók  szerint  
értelmez,  a  közoktatásban  a  diákok  különféle  intézményekben  különféle  taneszközök  
alapján  gyakran  különféle  nyelvészeti  modellek  keretein  belül  ismerkednek  a  nyelv  
jelenségeivel,  és gyakorta egyazon taneszköz is különféle modellek  elemeit ötvözi. Abban 
a  meggyőződésben,  hogy  a modern  nyelvészet  természetszerűleg  egyre  inkább  tért  hódít  
az  oktatásban  is,  valamint  az  erre  vonatkozó  tapasztalatok  birtokában  a  következő  
kérdésekre kívánok rávilágítani  előadásomban:  
1.  Vajon  egyazon  oktatási  program  során  ugyanazon  modell  keretein  belül  célszerű  

maradni,  vagy hasznos  különböző  modellekkel  megismertetni  a tanulókat,  vállalva  az  
azok  közötti  „fordítás" nehézségeit?  Ha  igen,  a többszempontúságot  milyen  mértékig  
és módon érdemes megjeleníteni? 

2.  Érdemes-e  -  és  egyáltalán  lehetséges-e,  ha pedig  igen,  milyen  mértékig -  a  modellek  
közötti fordítást elvégezni? 

3.  A modern nyelvészet  maga  is többféle modellben realizálódik,  ezek fogalmi rendszere 
és terminológiája nem feltétlenül azonos. Milyen feladatokat ró e tény az oktatásra? 

Mindezeket  a  problémákat  olyan  gyakorlati  példák  segítségével  szándékozom  
bemutatni,  amelyek  egy  készülő,  a  tanárképzést  és  a  közoktatást  is  érintő  tananyag  
összeállítása  során  merültek  fel. (A  munkát jelenleg  egy  HEFOP-pályázat  támogatásával  
folytatjuk.)  Ennyiben  kapcsolódom  az  előző  évi  MANYE-konferencián  tartott  
előadásomhoz,  és betekintést adok tananyagunk  részleteibe.  

http://www.ephras.org


MEDVE A. ZOLTÁN 
Világszerűség, szövegszerűség,  fordíthatóság  

Kulcsszavak:  világszerű,  szövegszerű, fordíthatóság,  kultúra/hagyomány,  horvát  nyelv  

A nyelv  az újabb irodalomban  nagyon  gyakran  nem tartalomközvetítő  eszközként,  
hanem  világalkotó  tényezőként  jelenik/jelent  meg.  Az  egyes  szerzők  és  műveik  
nyelvszemléletbeli  megkülönböztetésre  az  irodalomelmélet  -  két  végpontként  -  a  
„világszerű"  (erősen  episztemológiai-nyelvfilozófiai  megalapozottságú)  és  a  
„szövegszerű"  (nyelvi  szempontból  inkább  ontológiai  megalapozottságú)  kategóriákat  
használja.  A  világszerűnek  nevezett  szövegek  esetében  a  nyelvhasználat  grammatikai,  
szintaktikai  és  szemantikai  szinten  sokszor  dekonstruált  és/vagy  „kicsavart";  a  szövegek  
sajátos  világát  ez  és  a  részben  erre  épülő  (kon-,  inter-  és  extra)textualitás  adja.  A  
szövegszerű  írásokat  leggyakrabban  a  nyelv  szemiotikai,  szintaktikai  és  szemantikai  
összetevőihez  való  nem  konvencionális  viszony  jellemzi;  a  világ  elemeit  -  az  esetek  
többségében  a  grammatikai  szabályok  betartásával  -  új,  szokatlan  kontextusba  helyezi  a  
szerző.  E  két  -  tisztán  szinte  soha  nem jelentkező  -  nyelvszemléleti  és  -használati  mód  
mellett  létezik  egy  harmadik  is:  az  ennek  megfelelő  szövegtípust  a  világszerű  és  a  
szövegszerű  egymásba  olvadása  jellemzi.  Az  ilyen  szövegek  látás-  és  láttatásmódja  
egyrészt  erőteljesen  ftigg a  textualitás  fentebbi  formáitól,  másrészt  -  legtöbbször  hapax  
legomenon-szerűen  -  a  szövegek  nyelvezete  (például  neologizmusok  gyakori  használata)  
és  grammatikája  (az  akadémiai  nyelvtan  szabályainak  gyakori  figyelmen  kívül  hagyása  
és/vagy megváltoztatása)  állandóan valamilyen újdonsággal szolgál: megújul és megújít. 

Mindhárom  nyelvszemlélet  esetében  erőteljesen jelen  van  -  és  ez  a  fordíthatóság  
szempontjából  lényeges  következményekkel jár  -  a  művek  nyelven  keresztül  megjelenő  
hagyomány-  és kultúrafíiggősége. 

Az  előadás  mai  magyar  szerzők  horvát  nyelven  is  megjelent  írásai  -  elsősorban  
Parti Nagy Lajos Rókatárgy  alkonyatkor  című verse,  valamint  Esterházy  Péter  Harmónia  
ccelestis  című  regényének  részletei  és  Garaczi  László  néhány  rövidtörténete  -  alapján  
vizsgálja a fentebbi szövegtípusok  fordíthatóságát, illetve a fordíthatóságukat befolyásoló 
tényezők  kérdéseit.  

MENUS  BORBÁLA  
A szaknyelvkutatás  múltja, jelene és jövője német és magyar  szaknyelvkutatók  

munkásságának  tükrében  
Kulcsszavak:  a szaknyelvkutatás  céljai,  új kommunikációs  helyzetek,  idomulás,  

kutatástám ogatás,  nyelvpolitika  

A  szaknyelvekkel  való  foglalkozás  nem  a  nyelvészektől  indult  ki,  hanem  a  
szakemberektől  (főleg természettudósoktól  és mérnököktől),  akik  a 20.  század fordulóján 
szorgalmazni  kezdték  a  nyelv  tudatos  fejlesztését.  Ez  szakterületük  új  nyelvi  
eszköztárának  kiépítéséhez,  rendszerbe  foglalásához,  valamint  az  új  jelenségek  
egyértelmű  leírásához vált  szükségessé.  



Egy  másik  megközelítésből  „a  szaknyelvkutatást  a  gyakorlat  hívta  életre,  
mégpedig  elsősorban  a  nyelvművelés  és  a  nyelvoktatás  gyakorlata".  Magyar  
viszonylatban  főleg  a  nyelvművelési  szempont  érvényesült,  de  a  többi  szocialista  
országhoz  hasonlóan  nálunk  is  fontos  ösztönző  szerepe  volt  a  szaknyelvi  idegennyelv-
oktatásnak  mint  „megrendelőnek",  mint  az  elméleti  kutatások  fejlődését  inspiráló  
gyakorlati  terepnek.  

A  szaknyelvkutatás  közvetítő  szerepet  is játszik  a  laikusok  és  szakemberek  közti  
kommunikációban,  gondoljunk  csak  a  szakszótárakra,  illetve  azok  égető  hiányára  
bizonyos területeken. A közvetítés jelentősége  az egyes  szakterületeken  belül  végbemenő  
folyamatos specializálódással  egyenes arányban  növekszik.  

A  kutatás  irányait  és  intenzitását  érthető  módon  a  gyakorlat  által  támasztott  
igények  határozták  meg.  Legalább  annyira  evidens,  hogy  a  szaknyelvkutatást  mind  
magyar, mind nemzetközi viszonylatban súlyos aránytalanságok jellemzik. 

Előadásom  első  részében  áttekintem,  kik  foglalkoztak,  ill.  foglalkoznak  a  
szaknyelvek  kutatásával,  és milyen  céllal? Milyen elméleti  forrásokra vezethetők  vissza a 
legfontosabb  irányzatok,  és  milyen  új  kihívások  elé  állítja  eme  tudomány  művelőit  a  
számítástechnika  fejlődése?  A  második  részben  bemutatom  a  20.  században  német  
nyelvterületen,  ill.  Magyarországon  működő  szaknyelvi  műhelyeket,  legjelentősebb  
képviselőiket,  és  összehasonlítom  őket  a  célok  és  a  hatékonyság/eredményesség  
tekintetében. 

Az  elmondottak  alapján  arra  az eredményre jutok,  hogy  a szaknyelvkutatásnak  túl  
kell  lépnie  az  eddigi  alapelveken  és  célokon,  figyelembe  kell  vennie  a  nyelv  működését  
algoritmizálni  képes  deduktív,  modellalkotó-kísérletező  nyelvészet  eredményeit,  továbbá  
újfajta  elemzésekkel  segíteni  a  nyelvhasználat  új  kommunikációs  helyzetekhez  való  
idomulását. 

MENYHÁRT  KRISZTINA  
Általános  iskolások beszédprodukciós  és beszédfeldolgozási folyamatainak vizsgálata 

Kulcsszavak:  beszédprodukció,  beszédmegértés,  szóaktiválás,  gyermekkor,  iskolai  
kudarcok 

Az  általános  iskolai  oktatás  módszertani  kérdései,  illetve  a  tananyag  minőségi  és  
mennyiségi  összetételének  problémái  szinte  állandóan  a  közbeszéd  tárgyát  képezik.  
Folyamatos  viták  zajlanak  arról,  hogy  mit,  mennyit  és  hogyan  tanítsanak  az  általános  
iskolásoknak,  illetve  milyen  arányban  álljon  egymással  a  készségfejlesztés  és  a  lexikai  
ismeretek  átadása.  A  felvetett  kérdések  pontosabb  megválaszolásához  azonban  több  és  
részletesebb  információval  kell  rendelkeznünk  a  gyermekek  általános  mentális  
fejlődésének  menetéről,  ezen  belül  a  sikeres  tanulmányi  előmenetelhez  nélkülözhetetlen  
beszédprodukció  és beszédfeldolgozás fejlődési üteméről. 

A  tervezett  előadás  négy  általános  iskolai  évfolyam  (3-4-5-6  osztály)  diákjainál  
elemzi  a  beszédprodukció  és  a  beszédfeldolgozás  egyes  szintjeinek  működését.  Azt  a  



hipotézist  állítottuk  fel,  hogy  az  életkor  növekedésével  párhuzamosan  a  vizsgált  
készségeknél  mért teljesítménynek  is növekednie kell.  

A kísérletben összesen 40 gyermek (évfolyamonként  10-10) vett részt, fele részben 
leányok,  illetve  fiúk. A tanulók  összesen  négy  feladatot kaptak:  (i)  egy  négy  képből  álló  
képsor  alapján  kellett  összefüggő  történetet  mesélniük;  (ii)  három  megadott  hanggal  
szavakat kellett  mondaniuk,  szófaji megkötés nélkül; (iii) mondatértési  tesztet,  illetve  (iv)  
szövegértési  feladatot  oldottak  meg  (GMP  10  és  16).  Az  elhangzott  történeteket  és  az  
aktivált szavakat magnetofonra rögzítettük. 

A  kapott  adatokat  a  következő  szempontok  alapján  dolgoztuk  fel.  A  
beszédprodukció  esetében  vizsgáltuk  az  artikulációs  és  a  beszédtempót,  a  
megakadásjelenségeket,  illetve a történetek  létrehozásához  felhasznált szavak  mennyiségi  
és  minőségi  jellemzőit.  A  szóaktiválásnál  elemeztük  a  szavak  mennyiségét,  szófaji  
eloszlását,  és  mértük  a  szóegységek  közötti  reakcióidőt.  A  mondat-  és  szövegértési  
tesztekkel  felmértük  a  gyermekek  beszédfeldolgozásának  szintjét,  összesítettük  a  téves  
válaszok  típusait  és  mennyiségét.  Eredményeinket  statisztikai  ellenőrzésnek  is  
alávetettük. 

MIHALOVICS ÁRPÁD 
Politikai  és diplomáciai  nyelvhasználat:  a békeszerződések 

Kulcsszavak: politikai-diplomáciai  szaknyelv,  békeszerződések,  terminológia,  
pragmalingvisztika,  beszédaktusok  

Az  első  rész  rövid  áttekintést  ad  a  békeszerződéseknek  mint  nemzetközi  jogi  
dokumentumoknak  a sajátosságairól. 

A második rész a békeszerződések  nyelvészeti  aspektusaival  foglalkozik; vizsgálja 
a  dokumentumok  szerkezetét,  a  békeszerződések  lexiko-szemantikai,  terminológiai  és  
pragmalingvisztikai  aspektusait.  

MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA 
A német nyelvterjesztési  politika a két világháború  közötti  időszakban 

Kulcsszavak:  nyelvpolitika,  idegennyelvoktatás-politika,  nyelvterjesztési politika,  német  
nyelv,  nyelvi  státusz  

A  német  nyelvterjesztési  politika  Európa  országaiban  különbözőképpen  
érvényesült.  Luxemburg,  Csehország,  Szlovákia,  a  Balti-államok,  Ukrajna  és  
Magyarország  korabeli  politikai  viszonyai,  az  adott  országokban  a  német  kisebbség  
helyzete,  a  német  nyelv  státusza,  a  nyelvterjesztési  politika  formái,  a  korabeli  
idegennyelvoktatás-politika  ma  is  érdeklődésre  tartanak  számot.  Az  előadás  az  említett  
aspektusok szerint kívánja bemutatni  a német birodalmi nyelvpolitika  módozatait.  



MOHÁCSI JÁNOS 
Idegen nyelvű vizsgaszöveg  kiválasztása  

Kulcsszavak:  szövegnehézség,  szövegkiválasztás,  mondatszint,  szószint,  grammatika  

Főiskolánk  hallgatóinak  a  diploma  megszerzéséhez  az  angol  nyelvvizsgán  kívül  
egy  második  nyelvből  is  középfokú  vizsgát  kell  tenniük.  A  második  nyelvből  elért  
eredmények,  valamint  a diploma előfeltételét jelentő nemzetközi  vizsgára való felkészítés 
eredményességének  tesztelésére  a főiskola nyelvtanárainak  feladatokat kell készíteniük. A 
feladatok  készítése  során  végzett  team  munka  számtalan  kérdést  vetett  fel. Az  előadás  e  
szövegértési  feladatok szövegeinek kiválasztásával  kapcsolatos problémák  boncolgatására  
vállalkozik. 

A  szövegek  vizsga  célra  történő  kiválasztásának  problematikusságát  a  
tanárkollégák  között  végzett  felmérés  bizonyítja.  A  vizsgálat  célja  az  volt,  hogy  a  
gyakorlatban  már  kipróbált,  egy  vizsgarendszer  kritériumrendszerének  megfelelő  
szövegeket  vessünk  össze  újonnan,  csak  tematikus  válogatáson  átesett  szövegekkel.  
Esetünkben viszonyítási  alapként  a Goethe Intézet Zertifikat Deutsch vizsgája szolgált. A 
vizsgálat során segítségemre volt a vizsga alapos leírását tartalmazó  kézikönyv.  

Az  előadás  bemutatja  a  szövegkiválasztás  kritériumait,  a  szövegek  
összehasonlítása  alapjául  szolgáló  kritériumrendszert,  majd  a  vizsgálatok  statisztikai  
eredményekkel  alátámasztott  eredményeit.  

MOLNÁRNÉ LÁSZLÓ ANDREA 
Pál apostol  akaratkifejező nyelvi  eszközei  

Kulcsszavak: felszólító  mód,  indirekt konvencionális  és nem konvencionális  nyelvi  
eszközök,  vertikális  és horizontális  viszony  

Közismert  tény,  hogy  a  beszélő  szándékának  legegyszerűbb  és  legközérthetőbb  
kifejezési  módja  a  felszólító  mód.  Felmérések  azt  mutatják,  hogy  ez  a  direkt  módon  
kifejezésre  jutatott  szándék  arányában  sokkal  ritkábban  fordul  elő,  mint  az  indirekt  
konvencionális  és  nem  konvencionális  nyelvi  eszközök  segítségével  kifejezett  akarat.  A  
beszélő azonban bármilyen nyelvi eszközt használ  is akaratának kifejezésére, mindenképp 
befolyásolja  választását  a  beszélő  és  a  hallgató  közt  lévő  horizontális  és  vertikális  
viszony. Az európai  nyelveket  beszélőknek  manapság könnyű  dolguk van, hiszen  számos  
udvariassági  formula közül  választhatnak  ennek  a viszonynak  az érzékeltetésére.  Sokkal  
nehezebb helyzetben voltak  az első századi emberek, mikor még sem  tegeződő-magázódó  
dichotómia nem létezett,  sem udvariassági  szófordulatok nem álltak rendelkezésre.  

Jelen  előadás  a  Pál  apostol  által  használt,  akaratának  kifejezésére szolgáló  nyelvi  
eszközöket  kívánja  elemzés  alá  venni  abból  a  szempontból,  hogy  milyen  módon juttatta 
kifejezésre az apostol  a beszélő  és a hallgató  közt  lévő vertikális  és horizontális  viszonyt.  
A  vizsgálati  korpuszt  két  bibliai  levél,  a  Timóteushoz  (barátjához)  írt  és  a  Rómaiakhoz  
(számára  ismeretlen  gyülekezethez)  címzett  levél  alkotja. Az  előadás  kitér  mind  a  direkt,  
mind az indirekt módon kifejezésre jutatott  szándék  elemzésére.  



MÓNOS KATALIN 
Validating a reading strategy survey with the think-aloud  procedure  

Key words:  assessment,  reliability,  validating,  reading strategy,  think-aloud  procedure  

Finding  ways  for  reliably  assessing  the  strategies  that  readers  use  when  involved  
with  reading  comprehension  tasks  in  an FL  is  important  for the researcher  as well  as  the  
language teacher.  The paper  will  present  the  findings of  a small  scale  research  project  in  
which  an  attempt  was  made  to  validate  the  reading  strategy  data  provided  by  a  
standardised  strategy  assessment  instrument  by  the  think-aloud  procedure.  Respondents  
were university  English majors in the first year  of their  studies  who were asked to  "think  
aloud"  while  doing  a  reading  comprehension  task  in  English,  so  as  to  let  the  researcher  
gain  insights into the strategies they apply. The data was then compared to the findings of 
a  reading  strategy  assessment  survey  the  respondents  had  completed  previously.  The  
results  show  a  high  degree  of  reliability  of  the  reading  strategy  survey  in  that  the  data  
yielded  by  the  two  instruments  are  consonant.  Besides  this  finding,  the  research  has  
revealed  a  lot  about  the  difficulty  one  encounters  when  studying  the  mechanisms  of  
reading comprehension  as well as the applicability  of the think-aloud  procedure.  

MÓTYÁN ÉVA 
Nemi különbségek vizsgálata főiskolai hallgatók nyelvtanulási  szokásaiban  

Kulcsszavak:  nyelvtanulási  stratégiák,  nemspecifikus jellemzők,  differenciált  nyelvoktatás,  
nyelvi készségek,  attitűdvizsgálat  

A  nyelvtanulási  stratégiák  vizsgálata  fontos  szerepet  játszik  a  nyelvoktatás  
hatékonyságának  növelésében.  A  stratégiák  sikeres  alkalmazását  különböző  tényezők  
befolyásolhatják, pl.  a  motiváció,  a kulturális  háttér  vagy  a nyelvtanuló  neme. A  tanulók  
nyelvelsajátítási  jellemzőinek  megismerése  hozzájárulhat  egy  differenciáltabb,  
eredményesebb  nyelvoktatáshoz.  

Vizsgálatom  a  férfiak  és  a  nők  nyelvtanulási  sajátosságainak  különbségeire  
irányul.  Jelen  kutatás  arra  próbál  választ  kapni,  milyen  nemspecifikus  jellemzők  
figyelhetők  meg  magyar  anyanyelvű  főiskolai  hallgatók  nyelvtanulási  szokásaiban.  
Kérdőíves  módszerrel  vizsgáltam  120  hallgató  (60  férfi  és  60  nő)  esetében  az  idegen  
nyelvi  készségek  elsajátítása  során  alkalmazott  nyelvtanulási  stratégiákat,  valamint  
nyelvtanulási  attitűdöket.  A nemzetközi  eredményekkel  való  összehasonlítás  érdekében  a  
nyelvtanulási  stratégiákat  a Strategy Inventory for  Language  Learning  (SILL)  segítségével 
vizsgáltam,  melyet  egy  14  kérdésből  álló,  újonnan  megszerkesztett  kérdőívvel  
egészítettem  ki.  A  kutatás  eredményeképp  megállapítható,  hogy  eltérések  figyelhetők  
meg  a  férfi és  női  hallgatók  által  alkalmazott  nyelvtanulási  stratégiákban,  továbbá  a  két  
nem  különböző  nehézségekkel  küzd  meg  a  nyelvtanulás  folyamata  során,  más  típusú  
feladatok keltik  fel érdeklődésüket,  és más elvárásokat  támasztanak  a nyelvtanár  felé. Az 
eredmények  megerősítik  annak  szükségességét,  hogy  a  nyelvtanítás  differenciálásával  



igazodjunk  a  tanulók  eltérő  igényeihez  és  adottságaihoz.  A  tanulási  stratégiák  
vizsgálataira  irányuló  nemzetközi  kutatások  összevethetősége  által  képet  nyerhetünk  az  
adott ország kulturális  és oktatási  hátterének sajátosságairól is. 

MURÁNYINÉ ZAGYVAI MÁRTA 
Anglicizmusok a kémia  szaknyelvében  

Kulcsszavak:  lexikológia,  lexikográfia,  anglicizmusok,  kémiai  szaknyelv,  analitika  

Az,  hogy  az angol nyelv jelentős  hatással  van  a magyar  (és más) szaknyelvekre  is,  
már régóta közismert tény. A kémiára -  és szűkebb vizsgálódási területünkre, az analitikai 
kémiára  -  különösen jellemző  az  anglicizmusok  elterjedése,  ami  számos  kérdést  vet  fel.  
Mennyire jellemző ez a hatás? Rosszabb helyzetben van-e a magyar nyelv a többi  európai  
nyelvvel  összehasonlítva?  Lehet-e  ezt  a hatást  számszerűsíteni?  Milyen  nyelvi  szinteken  
érvényesül?  Mennyire  zavarja  a  szakmai  kommunikációt?  Mennyire  zavarja  a  magyar  
szaknyelv  ügyét  magukénak  érzők fülét? Hogyan  mutatkozik meg az angol nyelvi hatás a 
terminográfiában  és  a  lexikográfiában?  Mit  lehet  tenni,  mit  célszerű  tenni?  Ki  jogosult  
arra,  hogy  a  folyamatba  beleavatkozzon?  Hogyan  lehet  konszenzust  elérni  a  vitás  
ügyekben? 

Mindezek  a kérdések  egyenként  is  nehezen  megválaszolhatók.  Az  előadás  keretei  
között  egy olyan vizsgálódás eredményeit  szeretnénk bemutatni,  amely az elmúlt  években  
született  néhány  doktori  értekezés  nyelvi  elemzésén  alapszik,  és  számszerű  adatokkal,  
valamint  egyéb  információk  segítségével  járul  hozzá  a  fent  felvetett  kérdések  közül  
néhány  megválaszolásához.  

MURÁTH JUDIT 
Fordítás vagy  megfeleltetés?  

Kulcsszavak:  fordítás,  megfeleltetés,  terminológiai  munka,  társadalomtudományok,  két-
és többnyelvű  terminológia  

Az  1989-es  közép-kelet-európai  rendszerváltozás,  a  nemzetközi  szakmai  
kommunikáció  ugrásszerű  növekedése,  majd  Magyarország  2004-ben  bekövetkezett  EU  
tagsága  elengedhetetlenné  tették  az  intenzív  terminológiai  munkát.  Az  eddigi,  a  
különböző  közintézményekben,  a  felsőoktatásban,  a  vállalatoknál,  a  szakszótárak  
készítése  közben  és  a  fordítók  által  végzett  terminológiai  munka jelentősége  megnőtt  és  
reflektorfénybe  került.  A  Magyar  Terminológiai  Tanács  (MATT)  megalakulása  is  azt  
példázza,  hogy  a  terminológiai  kérdések  megoldása  immár  elodázhatatlan  feladattá  vált,  
mely  egyfelől  interdiszciplináris  megközelítést  és  ezért  a  különböző  területekről  érkező  
szakemberek  összefogását  igényli,  másfelől  nem  lehet  kampányfeladatnak  tekinteni,  
hiszen  a  terminológiai  kérdések  megnyugtató  megoldása  időt  igényel,  és  folyamatos,  a  
jogi, műszaki,  gazdasági  etc. szakmai tevékenységet kísérő munka.  



A  szakmai  tevékenység  megújulásából  egyenesen  következik  az  újabb  fogalmak  
megjelenése,  amelyek  megnevezése  az  adott  szakmai  körre  hárul.  Habár  ez  egyik  
területen  sem  tekinthető  könnyű  feladatnak,  az  utóbbi  időben  mégis  egyre  inkább  
különbséget  tesznek  egyfelől  a  műszaki  és  a természettudományok,  valamint  az ún. soft,  
azaz  a  különféle  társadalomtudományok  terminológiaalkotása  között.  A  
társadalomtudományi  terminológia  kodifikálása különösen  sok nehézségbe  ütközik  a  két-
vagy többnyelvű  terminológiai  munka  során,  hiszen  ez esetben  nem csupán  a fogalom és 
megnevezésének  egyeztetése  folyik  egy  nyelven  belül,  hanem  különböző  társadalmi  
rendszerek,  felépítmények ütköztetésére  is sor kerül, melyek például  a kodifikáció során a 
fejlődés különböző  fázisában találkoznak  egymással. Az  sem szokatlan jelenség,  hogy  az  
adott  két  rendszer  szerkezete  valamilyen  egyéb  ok  folytán  különbözik  egymástól,  
következésképpen  az azonosnak hitt fogalmak nem azonosak.  

A két- és többnyelvű terminológiai  munkában mi jelenti  a megoldást? Fordíthat-e a 
terminológus,  vagy  megfeleltet?  E  rövid  előadás  nem  tekintheti  céljának  e  kérdések  
globális  megválaszolását.  Elsősorban  a  jelenségre  kívánja  felhívni  a  figyelmet  a  
szociálpolitika témakörében kodifikált terminológia példáján, reménykedve abban, hogy a 
felvetett  kérdések  további  vitát  kiváltva  előbbre  viszik  a  magyarországi  kétnyelvű  
terminológiaalkotás  ügyét.  

MÜLLER  MÁRTA  
Lexikalisch-semantische  Merkmale der berufbezogen-technischen Wortschätze  der  

Pilisvörösvárer  Fachmundarten  
Kulcsszavak:  lexikalisch-semantische  Eigenschaften  von  Fachmundarten,  

Metaphorisierungen,  Zusammensetzungen,  Entlehnungen,  Ableitungen  

Der  Beitrag  setzt  sich  zum Ziel,  aufgrund des  durch  direkte  Befragung erhobenen 
Materials Einblick  in die lexikalisch-semantischen  Eigenschaften der Fachwortschätze  der  
zwölf  untersuchten  Handwerker-Bereiche  (Bäcker,  Drechsler,  Fassbinder,  Fleischhauer,  
Maurer,  Möbeltischler,  Schlosser,  Schmied,  Schneider,  Steinmetz,  Tapezierer,  
Zimmermann)  zu  gewähren.  Der  Auffassung  der  Fachsprachenforschung  -  die  
Wortbildung  in  die  Lexikologie  einzugliedern  -  folgend  werden  in  dem  Beitrag  der  
Aufbau und  die  Erweiterung  der  erhobenen  berufsbezogen-technischen  Fachwortschätze  
behandelt.  Von  dem  2.608  Einheiten  beinhaltenden  Korpus  ausgehend  soll  mit  
mundartlichen  Belegen  veranschaulicht  werden,  welche  Strategien  am  häufigsten  zur  
Schaffung  neuer  Termini  benutzt  werden.  Die  benutzten  Strategien  kann  man  danach  
untergliedern,  ob  sie  ein  bereits  vorhandenes  Laut-  bzw.  Schriftbild  mit  neuen  
Bedeutungen  versehen  oder  ob  völlig  neue  Ausdrücke  geschaffen  werden.  Die  erste  
Strategie  beinhaltet  die  semantischen  Operationen  der  Verengung,  Erweiterung,  
Verschiebung  der  Bedeutung  eines  vorhandenen  Wortes,  Metaphorisierung  bzw.  
Transposition.  Unter  der  zweiten  werden  formale  Operationen  der  absoluten  
Neuschöpfung,  Entlehnung  bzw.  Wortbildung  (Zusammensetzung,  Ableitung  und  
Wortgruppenbildung)  subsumiert.  Im  Beitrag  werden  neben  den  aufgrund  ihrer  



Produktivität  relevanten  Fachwortschatz-Erweiterungsprozessen  der  Metaphorisierung,  
Entlehnung,  Zusammensetzung,  Kurzwortbildung  und Ableitung  diejenigen  lexikalischen  
Einheiten  mit  mundartlichen  Beispielen  untermauert  vorgestellt,  die  von  den  
Gewährsleuten  zwangsläufig  -  um  Nominationslücken  in  der  Kommunikation  zu  
schließen -  auf Ungarisch genannt worden  sind.  

NAGY ÁGOSTON 
Egy francia nyelvhelyesség-ellenőrző  vizsgálata  

Kulcsszavak:  nyelvhelyesség-ellenőrzés,  Cordial, franciául  író magyar  anyanyelvűek,  
nyelvtani  elemzés,  mondatfa,  szakdolgozat  

Előadásomban  egy francia fejlesztésű nyelvhelyesség-ellenőrzőt,  egészen  pontosan  
a Synapse cég Cordial 2006 Standard nevű szoftverét veszem górcső alá, és azt  vizsgálom 
meg,  hogy  ez  az  alkalmazás  a  franciául  gyakran  író  magyar  anyanyelvűek  számára  
mennyire tekinthető hasznos  segítségnek. Az  indokolta  még a Cordial kiválasztását,  hogy  
a  mondatok  nyelvtani  elemzését  is  meg  tudja  jeleníteni,  ezért  a  francia  nyelvtan  
oktatásában  didaktikai  céllal  is  felhasználható,  és  a  mondatfák  a  program  esetleges  
félreértelmezéseit is bemutatják. 

Ezt  az  elemzést  azért  tartom  fontosnak,  mert  a  jelenlegi,  Magyarországon  is  
hozzáférhető  irodacsomagokban  nem jellemző  a francia nyelv támogatása  (természetesen  
a  nyelv  viszonylagosan  kevés  itthoni  használója  miatt),  és  lehet,  hogy  az  a  nyelvi  
ellenőrző,  amely  egy  anyanyelvű  franciának hasznos  segítség,  az egy magyar  felhasználó  
számára  már  kevésbé.  Természetesen  itt  nem  az  elütésekre  gondolok,  hiszen  az  
univerzális  jelenségnek  tekinthető,  tehát  nem  annyira  a  szavak  szintjén  végzem  az  
elemzést,  inkább  a  szavakon  túllépő  nagyobb  egységek  hibáinak  kijavítási  aránya  
foglalkoztat.  Nagy  előnye  még  a  programnak,  hogy  van  benne  szemantikai  elemző  is,  
mely újabb vizsgálódásokat tesz lehetővé.  

Az elemzésem alapjául szakdolgozatokból  kimásolt francia nyelvű -  természetesen  
hibás  -  mondatok  szolgálnak.  Azért  választottam  ezt  a  dokumentumtípust  (pl.  egy  
Interneten  található  szöveg  helyett),  mert  ezek  az  írott  anyagok  tekinthetőek  az  egyik  
legemelkedettebb  stílusú  -  de  franciául  tudó  magyar  ember  által  megfogalmazott  -
dokumentumoknak,  és  ezeket  a  szakdolgozó  hallgatók  többször  átolvassák,  illetve  
átolvastatják beadás  előtt.  



NAGY ÁGOTA  KINGA  
Német nyelvhasználati  színterek interkulturális  kontextusban  a két világháború 

közti  Csernovicban  
Kulcsszavak:  nyelvpolitika,  interkulturalitás,  közvetítő  nyelv, nyelvhasználati  színtér,  

szociokulturális  és demográfiai  háttér  

A  soknemzetiségű  Csernovic,  Bukovina  fővárosa  a  Habsburg  birodalom  
legkeletibb  régióközpontjaként  a  német  nyelv  és  kultúra  egyik  jelentős  előretolt  
helyőrségének  számított  egészen az első világháború végéig. Az  1919-es  Saint  Germain-i  
békeszerződés  nyomán  Bukovinát  és  fővárosát,  Csernovicot  Nagyromániához  csatolták,  
ami a virágzó német kulturális életnek új kereteket  szabott.  

Az  előadás  célja  a  két  világháború  közti  német  nyelvhasználati  színtereknek  a  
bemutatása,  különös  tekintettel  a  csernovici  német  nyelvű  kulturális  élet  fórumaira.  Ide  
soroljuk  a  német  nyelvű  iskolai  oktatást,  a  sajtókiadványokat,  a  színházi  előadásokat  és  
egyéb kulturális  rendezvényeket.  

A  vizsgálódás  fontos  szempontjait  képezi  továbbá  a  csernovici  német  nyelv  
nemzetiségek  közötti  közvetítő  szerepe,  a német  nyelv  presztízse,  valamint  kapcsolatai  a  
környező jiddis, román és rutén  nyelvekkel.  

NAGY  ISTVÁN  
Kétnyelvűség  a magyar kisebbségi  közösségekben,  Erdélyben  

-  Kutatások Gyimesbükk területén  -
Kulcsszavak:  magyar-román  kétnyelvűség,  magyar  kisebbségi  közösségek,  Erdély,  

szociolingvisztika,  magyar  anyanyelvű  oktatás  

A  dolgozat  témája  a  magyar-román  kétnyelvűség,  ennek  a  megnyilvánulási  
formái,  illetve  lehetséges  következményei  a  magyar  kisebbségi  közösségekben,  
Erdélyben.  A  dolgozat  a  kétnyelvűség  problémáját  szociolingvisztikai  megközelítésből  
tárgyalja:  ismerteti  a  közösségi  kétnyelvűséghez  kötődő  alapfogalmakat,  a  közösségi  
kétnyelvűség  Erdélyre  vonatkozó  jellemzőit,  majd  bemutatja  egy  kérdőíves  felmérés  
eredményét,  amely  egy  peremvidéki  magyar  kisebbségi  közösséget,  Gyimesbükköt  céloz  
meg.  Gyimesbükk  kétnyelvűség  szempontból  nagyon  érdekes  területnek  bizonyul.  
Fekvését  tekintve  Gyimesbükk  az  1000  éves  magyar  határ  mentén  fekszik,  ugyanakkor  
fejlődése különbözik  a  szomszédos  Gyimesközéploktól  és  Gyimesfelsőloktól.  Az  addig  
Hargita  megyéhez  tartozó  Gyimesbükköt  a  60-as  években  Bákó  megyéhez  csatolták.  
Ennek  eredményeként  itt  a magyar  oktatást teljes mértékben beszüntették,  ugyanakkor  ez  
a  lakosok  hitbeli  hovatartozásukat  is  negatívan  érintette.  Habár  ma  már  létezik  
Gyimesbükkön  alsóbb  szinten  (V-VIII  osztályok)  magyar  anyanyelvű  oktatás  
(középiskola  csak  román  nyelven  van),  nagyon  sok  magyar  ajkú  vagy  dominánsan  
magyar kétnyelvű gyerek román iskolába jár. 

Kutatásom  célpontjául  román  iskolákat  választottam,  a  nyelv választási  és  -
használati  kérdőíveket  (románul  írt  kérdőívek,  10 kérdéssel)  V-VIII  osztályos  tanulók,  a  



gyimesbükki  szakiskolában  a  kérdőíveket  a  nagyobb  osztályosok  is  kitöltötték  (IX-XI  
osztály). Összesen  131 tanulóval  sikerült  a kérdőíveket  kitöltetni; kérdőíveket  csak azok a 
tanulók  kaptak,  akik  dominánsan  magyar  kétnyelvűek.  A  dolgozat  amellett,  hogy  
ismerteti  a kérdőíves felmérés eredményét,  rámutat  az anyanyelvhasználat  korlátozásának  
negatív  kihatásaira.  

NAGYHÁZI  BERNADETTE  
Utak és módszerek a szórend  tanításában  

Kulcsszavak:  magyar mint  idegen nyelv,  nyelvkönyvek,  nyelvtanítási  módszerek,  
szórendtanítási  módszerek,  szemléltetés  

Az  elmúlt  évtizedek  elméleti  nyelvészeti  kutatásainak  eredményeként  egyre  
pontosabban  tárul  fel  a  magyar  mondat  egykor  szabadnak  tartott  belső  szerkezete.  A  
magyar  nyelvre  jellemző  szórendről,  a  sajátos  és  változatos  szórendi  variációk  
keletkezéséről,  jelentéséről  és  funkciójáról  is  több  elmélet  szolgál  magyarázattal.  Az  
elméleti  nyelvészet  egzakt  megállapításai  azonban  nem  alkalmazhatók  szabályként  a  
magyarnak mint idegen nyelvnek  az  oktatásában.  

Bármilyen  módszertani  elképzelést  követ  is  egy  nyelvkönyv,  semmiképpen  nem  
kerülheti meg a magyar mondat szórendi viselkedésének kérdését. Az előadásban  öt olyan 
nyelvkönyvet  vizsgálok,  amelyek  jelentős  szerepet  játszottak/játszanak  a  magyarnyelv-
oktatásban. A vizsgálódás célja a nyelvkönyvekben  megjelenő, a magyar nyelv szórendjét 
kezdő  szinten  modellező  elméletek  ismertetése.  E  koncepciók  alapvetően  két  irányvonal  
mentén  rendezhetők  el:  egyrészt  a  kezdetektől  következetesen  végigvitt  deduktív  
szabálybemutatás,  másrészt  az  induktív  levezetés,  a  nyelvtanulókat  a  szórend  egyéni  
felismeréséhez  vezető  szabály el vonás  módszere  alapján.  A  szórendtanítás  e  különböző  
útjainak  közös  jegyei  segíthetnek  egy  új,  szintetizált  szórendtanítási  módszer  
kidolgozásában. 

Az  előadás  a  megmutatkozó  közös  elemek  felhasználásával  felvázol  egy  olyan  
elképzelést,  amely  lehetőséget  ad  a magyar  mondat  lépésről  lépésre történő  felépítésére a 
nyelvtanítási-nyelvtanulási  folyamat  során.  Ennek  az  induktív  mondatépítésnek  egy  
lehetséges  eszköze  az  előadás  befejező  részében  bemutatandó  „szóforgató",  ami  a  
modellezés,  szemléltetés  és gyakorlás  eszköze  lehet -  kezdő  szinten -  a magyarnak  mint  
idegen nyelvnek  az  oktatásában.  



NAVRACSICS  JUDIT  
Mi teszi kétnyelvűvé a kétnyelvűt? 

Kulcsszavak:  kétnyelvűség,  definíció,  kritériumok,  egyéni  kétnyelvűség,  
pszicholingvisztikai  tesztek  

A  kétnyelvűség  meghatározására  számos  definíció  született  az  utóbbi  30  évben,  
noha  úgy  tűnik,  egyiknek  sem  sikerült  megdönteni  a  bloomfieldi  (1933-as)  kettős  
anyanyelvűséget  deklaráló  meghatározást.  A  nemzetközi  szakirodalomban  különböző  
kritériumokat  fektetnek le a kétnyelvűséget  illetően. A magukat  kétnyelvűeknek  vallóktól  
elvárják, hogy  megfeleljenek ezeknek  a feltételeknek. Nem  vitás  a kétnyelvűség  státusza  
szociolingvisztikai,  nyelvpolitikai,  nyelvpedagógiai  szempontból.  Vitás  kérdés  azonban  
az  egyéni  kétnyelvűség  megítélése.  A  normálisnak  elfogadott  monolingvis  szemléletből  
kiindulva Európa-szerte vitatkoznak a nyelvészek azon, hogy a grammatikai  kompetencia,  
a  két  nyelvben  való  jártasság  szintje  meghatározza-e,  meghatározhatja-e,  vagy  esetleg  
megkérdőjelezheti-e  az  egyén  kétnyelvűségét.  Másképp  megfogalmazva:  tekintheti-e  
magát  valaki  kétnyelvűnek,  ha  a  két  nyelvi  kompetenciája  nem  azonos  szintű,  nem  
anyanyelvi  szintű.  Számos  esetben  felmerül  a  kétnyelvűvé  válás  kérdése  az  életkor  
függvényében.  Vajon  csak  az  tekinthető  kétnyelvűnek,  aki  születése  óta,  egy  időben  
sajátítja el a két  nyelvet? 

Előadásomban  neuro-  és pszicholingvisztikai  kutatási eredmények  felhasználásával  
kívánom  megvitatni  a  fenti  kérdéseket  olyan  adatokkal  alátámasztva,  amelyeket  125  
általam  kétnyelvűnek  tekintett  kísérleti  személytől  nyertem.  A  személyek  különböző  
életkorban,  különböző  körülmények  között  váltak  kétnyelvűvé.  A  pszicholingvisztikai  
tesztek  elvégzése  után  adataik  elemzésekor  a  mentális  lexikonuk  rendezettségére  és  a  
beszédprodukció  során  működésbe  lépő  memóriarendszerekre  vagyok  kíváncsi.  
Amennyiben  a  vizsgálatok  arra  derítenek  fényt,  hogy  a  személyek  mindkét  nyelvükön  
folyamatosan  és  érthetően  beszélnek,  beszédtevékenységük  során  azonos  mentális  
folyamatok  zajlanak  le,  mint  az  egynyelvűeknél,  az  egynyelvűekéhez  hasonló  hibákat  
ejtenek, akkor az egyének kétnyelvűeknek  tekinthetők.  

Az  egynyelvű  szemlélet  magukat  a  kétnyelvűeket  hátrányosan  érinti,  aminek  
eredményeképpen  ők  maguk  is  összehasonlítják  a  két  nyelvi  teljesítményüket,  és  
amennyiben  különbséget  találnak,  nem  merik  magukat  kétnyelvűnek  tekinteni,  mint  erre  
számos példa  adódik.  



NÁDAI  JULIANNA  
Újszerű  újságcímek?  

Kulcsszavak:  szakcikkek,  szaknyelvoktatás,  címszerkezet,  autenticitás  

A  hazánkat  is  érintő  gyors  gazdasági  változások  a  felsőoktatásban  folyó  
szaknyelvoktatásra  is  hatnak.  A  szaknyelvi  órákon  elengedhetetlen  az  autentikus  
gazdasági  szakcikkek  feldolgozása,  amelyek  nyelvileg  és  szakmailag  is  fejlesztik  a jövő 
diplomás  szakembereinek  képességeit.  Előadásomban  rávilágítok  azokra  a jelenségekre, 
amelyek  a  cikkek  megértését  megnehezítik,  ugyanakkor  a  gazdasági  témájú  írásokat  
színesítik. 

Kutatásomhoz  angol  és  magyar  nyelvű  gazdasági  hetilapok  cikkeit  vizsgálom,  
foként  azok  címének  stilisztikai,  szintaktikai  sajátosságait,  valamint  elemzem  az  
oktatásban  való  alkalmazhatóságuk  szempontjából  is.  Az  újságokban  megjelenő  
szakcikkek  címének  ma  már  piaci  jelentősége  is  van,  hiszen  a  lapok  eladhatóságának  
kulcsa  a  jól  megfogalmazott  címekben  rejlik.  Bemutatom  azokat  a  különbségeket,  
amelyek  az  utóbbi  években  megjelent  cikkek  címét  a  korábbiakhoz  képest  újszerűvé,  
korszerűvé teszik.  

Fontos, hogy  a felsőoktatásban tanulók  ezekkel  az ismeretekkel  is  rendelkezzenek,  
hiszen  diplomájuk  megszerzése  után  naprakész  tudásuk  szinten  tartásához  mindez  
alapvető követelmény kell, hogy  legyen.  

NÁDOR  ORSOLYA  
A bolognai folyamat hatása a magyar mint idegen nyelv  tanítására 

Kulcsszavak:  magyar  mint idegen nyelv, hungarológiai felsőoktatás,  kevéssé  ismert és 
tanított nyelv,  túlélési  stratégia  

Közismert,  hogy  a  magyar  mint  idegen  nyelv  a  kevéssé  tanított  nyelvek  közé  
tartozik.  A  felnőttoktatás  kereteiben,  tanfolyami  formában  kiemelt  támogatást  élvez  az  
Európai  Unióban.  Azonban  nem  ilyen  megnyugtató  a  kép,  ha  a  felsőoktatási  
intézményrendszert  állítjuk  vizsgálódásunk  középpontjába.  Ott  más  érdekek  határozzák  
meg  a kevéssé  ismert  nyelvek  oktatási  formáinak átemelését  az új rendszerbe.  Ma  még  -
néhány  kivételtől  eltekintve  -  Európa  legtöbb  országában  találunk  olyan  egyetemet,  
amely valamilyen  formában (országismertető  kurzus,  irodalom, alacsony  számú  nyelvóra,  
mellékszak,  föszak,  alapképzés,  mesterképzés,  doktori  képzés)  rendszeresen  részt  vesz  a  
magyar  nyelv  és  a  kultúra  terjesztésében.  A  kis  szakoknak  nem  kedvez  a  bolognai  
folyamat, mert többnyire be kell tagozódniuk  egy nagyobb szervezeti  egységbe -  és ezzel 
sokszor  a  korábbi  versenytárs  diszciplína  alárendeltjévé  válnak.  Sajnos  nem  kivétel  ez  
alól  a  magyar  nyelv  sem.  Az  előadás  egy  felmérés  alapján  tekinti  át  a  hungarológiai  
képzés  egy  szeletét,  a  magyar  mint  idegen  nyelv  oktatásának  alakulását  az  európai  
felsőoktatási  térség  kialakítása,  valamint  a  kis  nyelvek  oktatásának  nyelvpolitikai  
támogatottsága  szemszögéből.  



N. CSÁK ÉVA 
Mitől „komoly" egy SPIEGEL cikk?  

Három hírmagazin gazdasági jelentésének nyelvészeti  elemzése  
Kulcsszavak:  Szemantika,  grammatika, pragmatika,  stilisztika,  célcsoport  

Előadásomban  három azonos témájú, egy időben megjelent  gazdasági jellegű  cikk  
beható,  több  dimenziós  (kvantitatív  és  kvalitatív)  elemzése  során  kívánom  bizonyítani,  
hogy Európa legnagyobb és leggyakrabban  idézett hírmagazinja, a SPIEGEL és a mögötte 
álló  hírmagazinok,  A  STERN  és  a  FOKUS  (Németország  „hármas  szövetsége")  
gazdasági  rovataikban  a  kiválasztott  célcsoportjaikat  különböző  lexiko-szemantikai,  
grammatikai  és pragmatikai  eszközökkel kívánják elérni. 

A kapott  adatok metodikai-didaktikai  szempontból  is megszívlelendőek.  Jelenleg a 
főiskolai nappali  alapképzésben  és  a felnőttképzésben  az azonos  kimeneteli  követelmény  
szerint  azonos  szakmai  tartalmakat  kellene  elsajátíttatnunk  két  különböző  felkészültségű  
és  érdeklődési  körű  célcsoporttal.  A  nappali  alapképzésben  már  jól  bevált  gazdasági  
lexikális  anyagot  időszerű  lenne más grammatikai  és pragmatikai  eszközökkel  átdolgozni  
a  német  gazdasági  sajtónyelvi  lehetőségek  tükrében,  és  testre  szabni  az  egyre  nagyobb  
számú, tanulmányait  felnőttképzésben folytató szakmenedzser hallgatóink  számára.  

NÉMETH  DOROTTYA  
Az EU nyelvpolitikája egy megvalósított  Socrates Lingua program tükrében  

Kulcsszavak:  nyelvi sokszínűség:  közösségi  érték, EU nyelvi polgárjog,  kevésbé és  ritkán 
használt  nyelvek,  korszerű  módszerek,  magyar  mint  idegen nyelv  

Az Európai Unió kiemelt  fontosságúnak tartja a kevésbé elterjedt és ritkán használt  
nyelvek  támogatását,  hiszen  a nyelvi  és  kulturális  sokszínűség  tiszteletben  tartása  az  EU  
alkotmányos  kötelezettsége.  Másrészről, pedig minden európai polgárnak joga van ahhoz,  
hogy bármely európai nyelvet korszerű módszerekkel, taneszközökkel  sajátítsa el. 

A  magyar  nyelv  egyike  a  kis  nyelveknek.  A  nagyobb  nyelvekkel  ellentétben  a  
magyar nyelvet tanulni  szándékozók köre differenciált és szétszórt. 

Előadásomban  egy  Socrates  Lingua  projekt  bemutatásán  keresztül  vázolom  fel  a  
magyar  nyelvet  tanulni  szándékozó  célcsoportok,  közösségek  igénye  alapján  
megvalósított  partneri  együttműködés  eredményeit.  A  négy  ország  (Ausztria,  
Magyarország,  Németország,  Románia)  partnerintézményei  egyrészt  a  Németországban  
és  Ausztriában  élő  német  anyanyelvű,  népfőiskolai  vagy  nyelviskolai  keretek  között  
magyarul  tanulóknak,  másrészt  az  iskolán  kívüli,  szabadidős  nyelvoktatásban  részt  vevő  
román  állampolgároknak  dolgoztak  ki  papíralapú  és  digitalizált  tananyagot.  Mivel  a  
magyarul  tanulók  nagy  része  számára  nem elérhetőek  területi  vagy  időbeli korlátok  miatt  
az intézményes tanulás  lehetőségei,  a program résztvevői kifejlesztettek egy nyelvtanulást  
segítő  interaktív,  „virtuális  gyakorlószobát"  is,  amely  a  nyelvtanulókkal  való  közvetlen  
kapcsolattartást  lehető tevő internetes  oktatóprogram.  



A  program  egyik  innovatív  eleme,  hogy  a  tananyag  modellül  szolgálhat  más  
nehéznek  vagy  szokatlannak  tartott,  sok  esetben  veszélyeztetett  nyelvek  (finn, észt,  lett)  
oktatásában. 

OSVÁTH GÁBOR 
A nyelvhasználat  nemekre jellemző sajátosságai  Koreában  

Kulcsszavak:  női nyelv,  nem verbális  kommunikáció,  nyelvi  udvariasság,  konfucianizmus  
és nyelv,  koreai  írás  

A konfucianizmus öt  fő erkölcsi  szabálya  egyike  szerint  a nők  alárendelt  szerepre  
kényszerültek,  s  ez  a  koreai  nyelvhasználatban  ma  is  tükröződik,  nagyobb  mértékben,  
mint  az  európai  nyelvekben.  A  konfucianizmus  életforma  lett,  az  emberi  kapcsolatok  
szervezésének  formája, a  beszéd,  a  viselkedés  meghatározója.  Idézem  a  nyelvi  etikettel  
kapcsolatos  kínai  és  koreai  történelmi  forrásokat.  A  konfucianizmus  Kína  központú  
világképe  következtében  kétnyelvűség  alakult  ki:  a  klasszikus  kínai  (venjen)  volt  az  
előkelő körök  írásbeli kommunikációjának eszköze,  a vernakuláris  koreait  az alacsonyabb 
rétegek  nyelvének  tartották.  Következésképpen  az  1443-ban  kialakult  koreai  fonetikus  
írás sem vívott ki tekintélyt: a koreai nyelvet vulgáris vagy női nyelvnek, a koreai  írást női 
írásnak  (<am-gül) nevezték.  A  nő  fogalmával  kapcsolatos  negatív  értékítélet  tükröződik  
egyes  kínai  írásjegyek szerkezetében  és bizonyos eredeti koreai szavak etimológiájában is 
(iadzsumoni  'feleség,  néni'<  agi+csumoni  'gyerek+zseb'  stb.).  Az  állandósult  
szókapcsolatok,  közmondások  és szólások szintén  a női nem alárendelt  szerepére  utalnak,  
ezeket  példákkal  illusztrálom. A névadás nemekre jellemző  sajátosságai a múltban  és ma. 
Egyes  rokonságnevek  nemek  szerinti  elkülönülése.  A  koreai  tiszteleti  nyelv  
(beszédszintek)  és  a  női  nyelv  kapcsolata  (nők  által  preferált  végződések,  eltérés  Észak-
és  Dél-Korea  gyakorlatában).  A  férfi  és  a  női  dialógus  sajátosságai.  A  nem  verbális  
kommunikáció  és  a  női  nyelvhasználat  kapcsolata.  Az  ún.  japán  női  nyelv  (josei-go)  
mindazonáltal  jobban  különbözik  a japán  férfiakétól,  mint  a  koreai  női  nyelv  a  koreai  
férfiak  beszédmódjától;  ennek  lehetséges  okai.  Szociolingvisztikai  változók  a  mai  
koreaiban  a  nők  nyelvhasználatával  kapcsolatban.  Törekvések  a  diszkriminációmentes  
nyelvhasználat  kialakítására.  

OSZETZKY ÉVA 
Polémia az új típusú egynyelvű francia szótárak körül Québecben és  

Franciaországban 
Kulcsszavak:  francia  nyelvészet,  lexikográfia,  lexikológia,  szemantika,  nyelvelsajátítás  

Előadásom  három  olyan  francia egynyelvű  szótárról  szól,  amelyek  kiérdemelték  a  
szakemberek  és  a  szótárforgatók  figyelmét.  Miért  is  lángolt  fel  a  vita?  Hogyan  tudjuk  
leginkább  megőrizni  egy  nyelv  szókincsét?  Fontos-e  a  célközönség  pontos  definiálása?  



Ezekre  a kérdésekre keresem a választ  két  Québecben  és egy Franciaországban  megjelent  
szótár  kapcsán.  

Az  évente  megújított  szókinccsel  megjelenő  kitűnő  Robert,  Larousse,  Lexis  és  
Hachette  francia egynyelvű  szótárak  mellett  az utóbbi  időben  egyre gyakrabban jelennek 
meg  olyan  szótárak,  amelyek  az  eddigiektől  eltérő  koncepciót  követve  adnak  
információkat  a francia nyelvről.  Időrendben  haladva  a következő  munkákat  elemeztem:  
Melcuk,  Dictionnaire  explicatif  et  combinatoire  du  français  contemporain,  Montréal,  
1999;  Picoche  -  Rolland,  Dictionnaire  du  français  usuel,  Duculot,  Bruxelles,  2002;  
Meney, Dictionnaire  québécois-français,  Guérin, Canada, 2003. 

Az  első  szótár  kifejezetten  szakemberekhez  szól,  nyelvészeti  előtanulmányok  
nélkül  kevés  sikerrel  forgatható,  bár  a  példák  kitűnőek.  A  második  szótár  írott  és  
elektronikus  változatban jelent  meg.  Bevallottan  széles  körű  közönséget  céloznak  meg  a  
szerzők,  anyanyelvűeknek  és  a  francia  nyelvet  tanulóknak  ajánlják.  Előtérbe  kerül  a  
poliszémia  kérdése,  és  a  szócikken  belül  az  egyes  jelentések  sorrendje  meghatározott  
rendet  követ.  Fontos  szerepet  játszanak  a  frazeológiai  egységeken  belül  szólások,  
valamint  a  kulturális  konnotációk.  A  harmadik  szótár  esetében  a  francia  nyelv  két,  
földrajzilag  eltérő  közegben  való  fejlődését  tükrözte  a  szerző.  A  québeci  és  a  
franciaországi  francia  nyelv  közti  eltéréseket  nemcsak  nyelvészeti  szempontból  közelíti  
meg a lexikográfus, hanem kulturális  szempontból  is. A feldolgozott korpusz  mennyisége  
és  minősége  (québeci  irodalmi  szövegek,  újságcikkek  stb.  1970-től  napjainkig)  még  a  
szótárt ellenzők között  is elismerést váltott ki. 

OSZKÓ BEATRIX 
Az elektronikus  és nyomtatott média beépíthetősége a magyar mint idegen nyelv  

oktatásába,  különös tekintettel  a  tananyagkészítésre  
Kulcsszavak:  tananyagkészítés,  internet, magyar  mint  idegen nyelv,  szövegtípusok,  

feladatmegoldás 

Előadásomban  a Magyar  Mozaik  tankönyvcsomag  már  megjelent 4.  és készülő  3.  
kötetének  anyagát  kívánom  áttekinteni  abból  a  szempontból,  hogy  hogyan jelenik  meg  
benne  a nyomtatott,  illetve elektronikus  média. A tananyagokat  Hegedűs Ritával  közösen  
készítettük. 

A  4.  kötet  haladó  tananyagának  összeállítása  során  fontos  szempont  volt,  hogy  a  
felhasznált  szövegek  autentikusak  legyenek,  változtatás  nélkül  közöljük  őket.  A  
leckékben feldolgozott témaköröktől  függően válogattunk különböző szövegfajtákból, így 
a tudományos  próza,  a szépirodalom,  a publicisztika  éppúgy  megjelenik, mint  a  hivatalos 
iratok vagy éppen  a bulvársajtóból vett részletek.  Kitérek  arra, hogy milyen  nehézségeket  
rejtett  a  változtatás  nélküli  szövegfelhasználásnak  ez  a  módszere,  illetve  hogy  ezeket  
hogyan tudtuk  leküzdeni.  

Bemutatom,  hogy  a  nyomtatott  tananyagban  (melyhez  tartozik  ugyan  audio  CD-
melléklet  is)  hogyan,  milyen  típusú  feladatokban  használható  a  világháló,  illetve  hogy  
mely  részei  és  azok  hogyan  alkalmasak  az  órai  közös  feldolgozásra,  valamint  hogy  



melyek azok a feladatok, amelyek önálló munkát  igényelnek a tanulóktól. Az  áttekintendő  
kérdéseket  a  leckékből  vett  anyagokkal  szemléltetem,  bemutatva  az  eltérő  
szövegtípusokhoz kapcsolódó különböző célokra  irányuló feladattípusokat.  

ŐRSI TIBOR 
Az informatikai szókincs  franciásítása  

Kulcsszavak:  informatika,  szókincs,  angol, francia,  franciásítás  

A  francia  nyelv  XX.  századi  fejlődése  folyamán  az  angol,  illetve  az  amerikai  
nyelvből  átvett  szavak  szolgáltak  a  szókölcsönzés  legfontosabb  forrásául.  A  
számítástechnika  megszületése  és  fejlődése  felgyorsította  az  anglicizmusok  tömeges  
beáramlását.  Franciaországban  heves  hivatalos  reakciót  váltott  ki  az  anglicizmusok  
elburjánzása.  Ezt  a  folyamatot  nem  nyelvpolitikai  nézőpontból  vizsgálom,  hanem  a  mai  
helyzet  lexikológiai  vonatkozásait  ismertetem.  Előadásomban  sorra  veszem  az  
informatikai  szókincs  franciásításának  módozatait.  Ezek  lényege,  hogy  az  angol  nyelvre  
emlékeztető  kifejezések szigorúan  száműzendők.  A nyelvi  tisztogatásnak  áldozatul  esnek  
olyan  angol  eredetű  szavak  is,  amelyek  korábban  éppen  a francia nyelvből  kerültek  át  az  
angol  nyelvbe.  A  hivatalosan  javasolt  „francia"  terminus  legtöbbször  valójában  
úgynevezett  „tudós"  szó,  azaz  a  latinból  közvetlenül  átvett  kölcsönszó.  A  franciásítás  
nemcsak az informatikát érinti, hanem minden tudományterületre kiterjed. 

PAPP ANDREA 
Filmcímek fordítása 

Kulcsszavak: fordítás,  filmcím,  figyelemfelkeltés,  a fordító  felelőssége  

A  cím  fordítása  -  legyen  az  bármilyen  műfaj -  az  egyik  legfontosabb,  ha  nem  a  
legfontosabb  feladat,  hiszen  elsősorban  a  cím  alapján  választunk,  ez  az  első,  ami  a  
szemünkbe  ötlik,  ezt  látjuk  először  a  műből.  Nem  véletlen  tehát,  hogy  a  címnek  igenis  
figyelemfelkeltőnek kell  lennie.  

A  filmekkel  kapcsolatban  talán  még  nagyobb  a  fordító  felelősége,  hiszen  a  mai  
fiatalok  (és  nemcsak  fiatalok)  inkább  filmeket  néznek,  mint  olvasnak.  Lényeges  tehát,  
hogy  a  cím  valóban  figyelemfelkeltő,  érdekes,  izgalmas  legyen.  Ha  egy  filmnek  az  a  
címe,  hogy  Újra  17  vagy  Skacok  az  őseim,  nyílván  az  utóbbi  kelti  fel  jobban  az  
érdeklődést. 

Több  száz  filmcímet  megvizsgálva  érdekes  következtetésekre  jutottam,  melyeket  
előadásomban fejtek ki. 



PAPP LÁSZLÓ 
Online tanulás -  kooperatív  tanulás  

Kulcsszavak:  online  tanulás, szimuláció, platform,  tutor,  dokeos  

A  tanulás  egyik  mai,  modern  formája  az  online  tanulás.  Ebben  az  előadásban  
online  tanulás  alatt  azt  értjük,  amikor  a  tanulók  egy  internetes  honlapon  keresztül  
csatlakoznak  a tanulás  helyszínéhez,  és  egy  adott tanulási  platformon (dokeos) kapják  és  
oldják meg  a  feladatokat. A  dolgozat  egy  konkrét  példát  mutat  be.  Ez  az  online  tanulási  
folyamat  csupán  szimuláció  volt,  melynek  az  adott  platform tesztelése  mellett  az  volt  a  
célja, hogy bebizonyítsa,  lehetséges-e online módon kooperatív  tanulás.  

A  szimuláció  német  nyelven  folyt,  négy  ország  (Brazília,  Csehország,  Korea,  
Kamerun) képviselője vett  részt  benne.  E képviselőknek  a feladatokat -  részben  egyedül,  
részben  párokban  -  előre  meghatározott  időkereteken  belül  kellett  megoldaniuk.  Az  
eredményeken  kívül  fontos  szerepet  kapott  a  megoldások  közös  kiértékelése.  A  tanulási  
folyamatot  egy  tutor  (a  szerző)  irányította,  szerepköre  inkább  tanácsadói,  mintsem  a  
hagyományos  értelemben  vett  tanári  funkciókra  szorítkozott.  A  résztvevők  nemcsak  a  
platformon,  hanem  e-mailben  és  chat-en  is  érintkezhettek  egymással.  Ezenkívül  a  
feladatok  megoldásával  kapcsolatos,  illetve  egyéb  megjegyzéseiket  különböző,  a  
platformon létrehozott fórumokon tehették közzé és vitathatták meg.  

A szimuláció kiértékelése  után elmondható,  hogy a szimulált  online tanulás  sikeres  
volt.  A  hagyományos  tanulási  folyamathoz  képest  a  következő  előnyöket  tartalmazta:  a  
résztvevők  feladata  nem  csak  abban  állt,  hogy  a  megadott  problémákat  megoldják,  és  a  
tutornak  javítás  céljából  elküldjék.  Mind  a  feladatok  megoldása,  mind  a  kiértékelés  
közösen történt,  így megvalósult -  a vizsgálni kívánt -  kooperatív  tanulás.  

PAPP VANDA 
Nyelvoktatás  és nemzetvédelem az USA-ban 

Kulcsszavak:  nyelvpolitika,  nyelvoktatás,  nemzetvédelem,  USA,  beruházás  

„A  nyelvtudást  és  a  helyismeretet  nem  tekintik  nemzetvédelmi  szempontból  
kulcsfontosságúnak,  mégis,  éppen  olyan  fontosak, mint  a fegyveres védelmi  rendszerek."  
(Defense Language Transformation Roadmap, 2005.  szeptember)  

Ahogyan  azt  Condoleezza  Rice  megjegyezte,  „ahhoz,  hogy  megnyerjük  a  
hidegháborút,  az  ország  hatalmas  intellektuális  beruházásokat  tett,  de  azóta  nem  történt  
ilyesmi, különösen nem az idegen nyelveket  illetően."  

Egészen  2001.  szeptember  11-ig.  A  tragédia  után  az  Amerikai  Egyesült  
Államokban  újra felértékelődött  a nyelvtudás.  Számos törvényjavaslatot terjesztettek elő, 
több  új,  nyelvoktatást  koordináló  szervezetet  hoztak  létre,  jelentős  anyagi  forrásokat  
biztosítottak  az  idegennyelv-oktatás  fejlesztésére.  Vajon  ezek  is  csak  a  válság  után  
fellendülő  tenniakarás  jelei,  vagy  az  erőfeszítések  most  hosszabb  ideig  tartanak,  és  
reményt nyújtanak a probléma  megoldására?  



PATAY ADRIENN 
Német mint idegen nyelv  és interkulturális  kommunikáció.  Az  interkulturális  

kommunikáció jelentősége  az idegennyelv-oktatásban,  illetve a német  interakció  
etnográfiai  sajátosságai  

Kulcsszavak:  interkulturális  kommunikáció,  idegennyelv-oktatás,  interakció,  
interkulturális félreértések,  kulturális  konvenciók  

Az  interkulturális  kommunikáció  témakörével  foglalkozó  szakirodalmak  
tanulmányozásakor  megállapíthatjuk,  hogy  az  interkulturális  kommunikáció  fogalmának  
definiálásában, használatában meglehetősen nagy különbségek  mutatkoznak.  

A német  mint idegen nyelv  és általában az idegen nyelv oktatását  segítő  irodalmak,  
amelyek  az  interkulturális  kommunikációval  is  foglalkoznak,  azt  mutatják,  hogy  az  
interkulturális  kommunikáció  fogalmát az egyes  szerzők  igen eltérő  módon  értelmezik  és  
alkalmazzák. 

Az egységesség  és átláthatóság  hiányát  nem  lehet  pusztán  azzal  magyarázni,  hogy  
a  különböző  módszertani  hagyományok  különböző  irányból  közelítik  meg  a  témát.  
Sokkal  inkább  az  idegennyelv-oktatás  különböző  dimenzióiban  keresendők  ezen  
különbségek  magyarázatai.  

Az előadás rövid  áttekintést  kíván nyújtani  az interkulturális  kommunikációnak  az  
idegen  nyelv  oktatásában  betöltött  szerepéről.  Ezenkívül  megpróbálja  azokat  a területeket 
rendszerezni,  amelyeken  az  interkulturális  kommunikáció  problematikája  releváns  lehet.  
Tárgyalásra  kerülnek  továbbá  olyan  kulturális  konvenciók  és  kultúraspecifikus  
különbségek,  amelyek  interkulturális  félreértéseket idézhetnek elő.  

PÁL ALEXANDRA 
A /j/ fonéma realizációinak  fonetikai elemzése spontán  beszédben  

Kulcsszavak:  beszéd alapú azonosítás,  biztonsági  beléptető  rendszerek,  kriminalisztika,  
spontán  beszéd,  íj/fonéma  

Azok  a  kutatások,  amelyek  a  beszélő  személy  beszéd  alapú  azonosítására  
vonatkoznak,  két  nagy  alkalmazási  terület  kiindulópontjaivá válhatnak.  Ez  a két  terület  a  
beszéd  alapú  biztonsági  beléptető  rendszerek  fejlesztése és  a  kriminalisztika  (potenciális  
bűnelkövetők  beszéd alapú azonosítása). Az alkalmazott  fonetikai kísérletek  által  azonban  
még  mindig  nem  sikerült  tökéletesen  meghatározni,  hogy  a  beszéd  mely  tényezői  
határozzák  meg  egyértelműen  az  egyéni  hangszínezetet.  A  kriminalisztikában  további  
problémát  vet  fel  az  a  tény,  hogy  a  gyanúsítottnak  -  természetesen  -  nem  érdeke  a  
közreműködés  beszédének  azonosításában,  míg  a  beszéd  alapú  biztonsági  beléptető  
rendszerek  alkalmazásakor  épp  fordított  a  helyzet.  Az  utóbbi  esetben  a  beszélő  a  tiszta,  
artikulált  kiejtésre törekszik,  az  előbbire  azonban  (ha jelen  esetben  eltekintünk  az  egyéni  
hangszínezet  akaratlagos  torzításától)  a  spontán  beszéd  sajátosságai  fognak  vonatkozni.  
Ebből  adódóan  a  spontán  beszéd  részletes  elemzésére  van  szükség  a  különböző  nyelvi  
szinteknek megfelelően. 



Dolgozatunk  a spontán  beszédben megjelenő egyetlen  mássalhangzót,  a /j/ fonéma 
realizációit  elemzi.  A  hipotézisünk  az,  hogy  ezek  a  beszédhangok  esetleg  az  adott  
beszélőre jellemző,  állandónak tekinthető paramétereket  tartalmaznak.  

A  felmérést  irányított  spontán  beszédben  végeztük  el,  annak  érdekében,  hogy  a /j/ 
minden fonotaktikai helyzetben  előforduljon.  10 női és  10 férfi adatközlővel  (átlagéletkor  
kb.  21  év)  dolgoztunk,  egyénenként  45,  spontán  beszédben  elhangzott  szót  vizsgálva  
akusztikai-fonetikai  szempontok alapján. Ez összesen 900 szó vizsgálatát jelenti. 

A  felmérés  célja,  hogy  az  egyébként  is  problematikus  /j/  realizációira  vonatkozó  
akusztikai-fonetikai  értékeket  megadjuk  spontán  beszédben,  illetve  elemezzük,  hogy  
ebben a kontextusban  ezek a realizációk hogyan módosulnak (ha módosulnak).  

PÁLOS ILDIKÓ 
Using LI  in the language class -  a lapse or a new  method?  

Key  words:  modern  language teaching,  mother  tongue,  competence,  legitimate  
bilingual  language scenario,  bi/multilingual  world  

Throughout  the  history  of  modern  language  teaching,  the  use  of  the  learner's  
mother  tongue  has  been  a  controversial  issue,  with  attitudes  to  it  ranging  from  heavy  
reliance  on,  to  total  ban  of  LI.  What  the  author  has  met  the  least  of  is  a  theoretically  
founded, sensible practical  use  of what  is inevitable  there,  and  as such can just  as well  be 
regarded  as  a  powerful  linguistic  and  pedagogical  asset  for  the  language  class:  the  
learner's competence  in a language that he shares with his teacher and fellow learners. 

The  talk  gives  a  critical  review  of  the  most  frequently  voiced  arguments  for  the  
now prevalent  attitudes  to the use of LI  in foreign language  classrooms,  and then offers a 
set  of  arguments  for  viewing  the  foreign  language  lesson  as  a  legitimate  bilingual  
language scenario -  in a world which  is predominantly  bi/multilingual  in any case.  

P. CSIGE KATALIN 
Gödény  és társai,  avagy névadási sajátosságok napjaink  intézményneveiben  

Kulcsszavak:  intézménynév,  cégnév, denotátum,  mozaikszó,  fantázianév  

A  társadalmi  és  gazdasági  változások  nyelvi  síkon  a  szókincsben  tükröződnek  
legjobban.  Az  újonnan  alakuló  vagy  átalakuló  gazdasági  szervezetek,  vállalkozások  
valamilyen  névvel  lépnek  be  a  gazdasági  és  társadalmi  élet  vérkeringésébe,  ahol  
természetesen  eredményesen  akarnak  tevékenykedni.  Ezen  törekvésük  nyelvi  lenyomata  
az  utóbbi  években  született  és  napjainkban  születő  intézménynevek  sokasága,  amelyet  
grammatikai  és szemantikai  sokszínűsége alapján érdemes behatóbban  tanulmányozni.  

Előadásomban  a debreceni szaknévsorban és telefonkönyvben található  cégneveket  
vizsgálom. Bemutatom  denotátum szerinti csoportjaikat, (kft., bt., kereskedelmi  egységek,  
utazási  irodák,  autószervizek  stb.),  majd  részletesen  elemzem  szemantikus  jellemzőiket,  
amelyek  alapján  különböző  típusok  különíthetők  el:  személynévvel  alakult  cégnevek  



(Hűse  Kft.,  Ludányi  Autószerviz  Kft.,  GÁBOR  Napárnyékoló  Kft.  stb.);  helyneveket  
felhasználó nevek  (Hajdú-France Kft., Nagyerdő  Erdészeti  Kft., Egymalom  Antikvárium  
stb.);  mozaikszók  (DEBALU  2000  KFT.,  VIRTELCOM  KFT.,  CAR-TOUR,  DEÚT  
KFT.,  POLIHÁZ  KFT.  stb);  fantázianevek  (Gödény  [kocsmanév],  PC  kuckó,  ÓV-LAK,  
AJ-TÓTH KFT., CSÚ-SZOL KFT., Csőrike Bababizományi  Bolt  stb.)  

A  vizsgált  névanyagot  olyan  kordokumentumnak  tekinthetjük,  amely  jól  
szemlélteti  a  névadók  nyelvi  felkészültségét,  leleményességét  és  időnként,  sajnos,  
igénytelenségét  is.  

DON PECKHAM 
The relative  role of grammar versus vocabulary  knowledge in foreign language 

reading 
Key  words:  second  language acquisition,  vocabulary,  reading,  comprehension,  empirical  

research 

Through  an  empirical  study  involving  artificially modified texts,  this  presentation  
will  address the  issue of the relative  importance  of grammar  versus  vocabulary  in foreign 
language  reading  comprehension.  Recent  claims  have  been  made  suggesting  that  
grammar  is  relatively  unimportant  for  reading  comprehension  when  compared  to  the  
percentage  of words which  must be known before a text  is intelligible.  Estimates  suggest  
that  around  95% of words  must be known  in a text before it  can be understood,  while the 
role of  grammatical  knowledge  in reading comprehension  has been  downplayed  in recent 
case  studies  involving  learning  to  read  in  a  foreign  language.  An  empirical  study  has  
been  done  to  test  out  these  claims  using  texts  with  varying  degrees  of  grammatical  and  
lexical  information.  While results  show that  indeed  comprehension  can take place  with  a  
relatively  large  amount  of  unknown  grammar  in  a  text,  conclusions  suggest  that  a  
lexically-based  approach  to  grammar  is  more  appropriate  than  a  grammar  versus  
vocabulary  approach.  The  presentation  will  make  conclusions  about  approaches  which  
view  grammar  and  vocabulary  as  discrete  entities,  and  will  argue  for  an approach  which  
stresses  lexical  phrases  and  collocations  as  central  units  of  comprehension  as  well  as  
production. 

PELCZ KATALIN 
A 19. század első felének magyar  nyelvkönyveiről  

Kulcsszavak:  a korszak nyelvfelfogása,  nyelvi  egységesülés,  elméleti/gyakorlati  
megközelítés,  az oktatókönyvek felépítése,  a nyelvtanok  szerzői  

A  18.  század  szellemi  irányzata,  a  felvilágosodás  a  nyelvek  szemléletében  és  
oktatásában  is  új  irányvonalat  adott,  mely  leginkább  a  19.  század  első  felének  
tankönyveinél  érhető  tetten.  A  monarchia  nyelvei  a  német  példát  alapul  véve  kezdték  
nyelveik modernizálását,  standardizálását  és nyelvtanaik megújítását. 



A  vizsgálandó  nyelvtanok  nyelvtanítási,  nem  tudományos  céllal  íródtak.  A  kor  
felfogása  károsnak  ítélte  meg  a  túlzott  elméleti  magyarázatot,  mivel  az  nehezíti  a  
gyakorlati  nyelv  használatának  szabályait.  A  nyelvtanok  a  beszélt  nyelvet  helyezik  
előtérbe,  és  törekszenek  a  nyelvtan  pontos  és  részletes  átadására.  A  bemutatandó  
grammatikákat  és  oktatókönyveket  különlegesen  érdekessé  teszi,  hogy  a köznapi  beszéd  
fordulataira,  jelenségeire  helyezték  a  hangsúlyt,  a  nyelv  megközelítésének  módja  
gyakorlatközpontú.  A  korszak  filozófiai  felfogásának  megfelelően  a  nyelvtanírók  a  
használható (vagy annak vélt) nyelvtanulás elérését tartották a legfontosabbnak, az érthető 
beszélt nyelvi és írásos kommunikáció elsajátítását helyezték  előtérbe.  

A  magyar  mint  idegen  nyelv  tanítása  módszertanának  múltjában  lelhetjük  fel  a  
jelen  gyökereit.  

POGÁNY  CSILLA  
A jövő nyelve Laurie Anderson  performance-aiban  

Kulcsszavak:  számítógép,  nyelvhasználat,  kapcsolatteremtés,  technológiai fejlődés,  jövő  

Az  amerikai  performance-művész  1977-ben  végzett  a  Columbia  University  
szobrász  szakán.  Művészettörténetet,  filozófiát  és  buddhista  irodalmat  tanult,  
tanulmányozta  a  fenomenológiát  és  a  recepcióelméleteket.  Számos  performance-ában  a  
nyelvnek  mint  kommunikációs  eszköznek  kérdéseit  firtatja.  A  The  Language  of  the  
Future  с.  performance-ában  arra  a  kérdésre  próbál  választ  találni,  hogy  az  elektronikus  
médium  (számítógép)  hogyan  befolyásolja  a  nyelvet,  amelyet  beszélünk.  A  művészben  
felmerül  a  kérdés,  hogy  a  nyelvben  észlelhető  változás  fejlődésnek  vagy  
visszafejlődésnek  nevezhető-e,  és  hogy  ez  miként  befolyásolja  az  emberek  közötti  
kapcsolatteremtést.  Az  O, Superman  központi témája szintén  a kommunikáció,  amelyet  a  
technológiai  fejlődés több  szempontból  is  befolyásol. Az  előadás  ezekre  a  szempontokra  
kíván rávilágítani Laurie Anderson szövegeinek  segítségével.  

GIAMPAOLO  POLETTO  
Translating humor for teaching  purposes  

Keywords:  humor,  interaction,  language,  teaching,  translation  

My paper  focuses on the translation  of humorous  texts  as  a didactic  activity  in the 
framework  of  Italian  foreign/second  language  teaching  to  advanced  learners.  First,  I  
introduce the humorous texts, which  are authentic  Italian jokes.  Then, I explain  why they 
fit  my  design,  through  humor  and  humor  translation  theories.  Finally,  I  address  my  
didactic  proposal,  in  a  cognitive,  linguistic  and  sociocultural  perspective.  Targeted  
learners  are to work  in groups  in two phases:  comprehension  and production.  The role  of  
humor  and the benefits are emphasized,  in terms of interactional,  linguistic  and  cognitive  
skills. 



POLLMANN TERÉZ 
Aktuális jelentés a fordításban 

(Pirandello:  Mattia Pascal  két élete) 
Kulcsszavak: fordítás,  jelentés,  aktuális jelentés,  szótár, olasz  nyelv  

Aktuális  jelentéssel  -  a  fogalom  használata  és  definiálása  nélkül  -  minden  
nyelvtanuló  és nyelvtanár találkozik. Az egyik olasztankönyvben  már a második  leckéhez  
készült  szószedetben  találunk  ilyen meghatározást:  giusto  1. igaz,  igazságos,  2. helyes,  3.  
itt:  igaz  is. Ez utóbbi jelentés  nem található  a szótárban,  nem szótári jelentés,  hanem csak  
itt, ebben a szövegben valósul  meg.  

A  nyelvtanulók  és  nyelvtanárok  számára  az  „itt  most  ezt  jelenti"  típusú  
meghatározás  a  nyelvészek  számára  az  aktuális jelentést jeleníti  meg.  2000-ben  a  Tinta  
Kiadó  jóvoltából  megjelent  egy  tanulmánykötet  Lexikális  jelentés,  aktuális  jelentés  
címmel. Az aktuális jelentés  kutatása tehát  aktuális. Annál  is inkább, mivel Bibok  Károly  
szerint „már  az sem nyilvánvaló,  hogy mit kell  ezen érteni". Kelemen  Sándor  is úgy véli,  
hogy  csak  első  látásra  tűnik  könnyűnek  a  kérdés,  tudniillik  a  parole  nyelvi  szintet,  
használatot,  performanciát  értjük  alatta.  A  nyelvészeti  szakirodalom  nem  ad  egységes  
definíciót  az  "aktuális  jelentés"  terminusra,  sőt:  nemcsak  a  definíciók  különböznek,  
hanem az elnevezések  is.  

Az  aktuális  jelentés  vizsgálatának  kiterjesztését  fordításokra  a  fenti  kötetnek  
mindössze  kettő  tanulmányában  látjuk. A  fordítás  olyan  tevékenység,  amelynek  során  a  
nyelv  használója  sokkal  aktívabb  és tudatosabb jelentésértelmező  munkát  végez,  mint  az  
átlagos  anyanyelvi  beszélő.  A  fordítás  folyamatának  döntő  része  a  jelentések  
megragadása.  A  lexikális jelentés  és  a  fordító  megoldása  -  amelyet  aktuális  jelentésnek  
tekintek  -  között  keressük  azokat  az  összefüggéseket,  amelyeket  végigjárva  a  fordító  
eljuthatott  a  választásáig.  Igaz,  a  „fordítási  tevékenység  (folyamat)  pontos  leírása  
lehetetlenség" (Albert),  csak közvetett  módon vonhatunk  le következtetéseket. 

POSGAY  ILDIKÓ  
Egy nyelvhasználati  kérdés metanyelvi  megközelítése  

Kulcsszavak:  nyelvi  értékítéletek,  nyelvi  norma, nyelvi kodifikáció,  nyelvi  attitűd,  
metanyelv 

A  nyelvi  tudatosság  vizsgálata  során  lehetőségünk  nyílik  arra,  hogy  a  különböző  
nyelvváltozatokhoz  fűződő  értékítéleteinket  is  elemezhessük.  Miért  viszonyulunk  
bizonyos  nyelvhasználati  formákhoz  pozitívan,  míg  másokat  elítélünk?  Mennyire  
vagyunk  normakövetők?  Mi  befolyásolja  mai  magyar  szakos  egyetemi  hallgatók  nyelvi  
attitűdjét  az  idegen  szavak  használatában?  Az  előadás  egy  nyelvi  attitűdvizsgálat  
eredményei  alapján  kísérel  meg  válaszolni  az  előbbi  kérdésekre.  Ezek  a  kérdések  nem  
mai  keletűek,  de vizsgálatuk  még sok újat mondhat  a norma kutatásával,  a beszélőknek  a  
kodifikált  nyelvi  formákhoz  való  viszonyulásával  foglalkozók  számára.  A  vizsgálati  
személyek  metanyelvi  vélekedései  alapján  levont  következtetéseink  pedig  segíthetik  a  



nyelvi  leírásokban megjelenő szabályok  megfogalmazóit  abban,  hogy  ezek  a szabályok  a  
tényleges nyelvhasználatot  tükrözzék.  

RAÁTZ JUDIT 
A hallás  utáni szövegértés helye az anyanyelvi  nevelésben  

Kulcsszavak:  hallás  utáni szövegértési  képesség,  anyanyelvi  nevelés,  alapdokumentumok,  
fejlesztés,  mérés  

A  szövegértési  képesség  fejlesztése  kiemelt  kompetenciaterület  lett  az  
anyanyelvi  oktatásban.  Ezt  bizonyítják a különböző  alapdokumentumok  is,  így a  2003-as  
Nemzeti  alaptanterv,  az  érettségi  vizsgakövetelmény  és  a  különféle  
kompetenciafejlesztési  programok  is. Azonban  bármelyik  dokumentumot  megvizsgáljuk,  
azt  tapasztaljuk,  hogy  a  hallás  utáni  szövegértés  fejlesztéséről  igen  kis  mértékben  esik  
szó.  Ugyanez  jellemző  az  anyanyelvi  oktatásról  szóló  módszertani  szakirodalmakra  is,  
amelyekben  a  hallás  utáni  szövegértés  fejlesztésére ugyan  találunk  utalásokat,  közvetett  
készségfejlesztő  feladatokat,  de  arra,  hogy  ez  a  kompetenciaterület  hogyan  fejleszthető  
következetesen,  átgondoltan,  illetve hogyan mérhető, arra már nem. 

Előadásomban  az  anyanyelvi  hallás  utáni  szövegértés  fejlesztésének  
lehetőségeit  kívánom  bemutatni.  Sorra  veszem  az  egyes  korosztályok  számára  e  
kompetenciaterületen  megfogalmazott  követelményeket.  A forgalomban lévő  tankönyvek  
és főleg az idegennyelv-oktatásban  használt  gyakorlattípusok  felhasználásával  felvázolok  
néhány olyan módszert, melyek a hallott szövegértés fejlesztését szolgálják. 

Bemutatok  néhány  olyan  feladatsort,  melyek  az  anyanyelvi  hallás  utáni  
szövegértés  mérésére  használhatók,  illetve  beszámolok  a  feladatsorok  kipróbálásának  
eredményeiről.  A  felmérés  kapcsán  elemzem  a  10-15  éves  korosztály  hallás  utáni  
szövegértésnek jellemzőit. 

RADNÓCZI  ÉVA  
Az aspektus kifejezése fordított szövegben 

Kulcsszavak:  igeaspektus,  mondataspektus,  befejezett  ige, a folyamatos  ige  behatárolása,  
kompozicionális  mondataspektus  

A  fordítás  szerkesztésekor  az  aspektus  javítására  is  sor  kerülhet.  Az  aspektus  a  
magyarra  fordítás  során  nem  marad  feltétlen  ugyanaz,  és  kifejezésének  a  módja  is  
változhat. Angolból magyarra fordított és javított  szövegből vett mondatpéldákon  mutatok  
be olyan  eseteket,  amikor  a fordítónak van választási  lehetősége  a mondataspektus  egyes  
kifejezési módjai között.  A  megformálás javítása  ugyanakkor  munkaigényes,  és  akár  az  
egész mondatra is kiterjedhet. 

A  magyarban  az  aspektus  kifejeződhet  egyrészt  lexikálisan  magán  az  igén,  
másrészt  kompozicionálisan  a  mondatszerkezet  egészében.  Eleve  befejezett  aspektusú  
igék  esetén  a  mondataspektus  magában  az  igében  koncentrálódik.  A  folyamatos  igék  is  



részt  vehetnek  azonban  a perfektivitás kifejezésében, ha  az kompozicionálisan jön  létre a 
mondatban.  Ilyenkor nem egyedül az igében koncentrálódik  az aspektus,  hanem a mondat 
szerkezetében  nyer  kifejezést  úgy,  hogy  az  ige  folyamatosságát  bizonyos  tényezők  
behatárolják.  Ez  a  fajta  megformálás  az  ige  és  bővítményei  gondos  megválasztását  
igényli,  nem  automatikus  átváltás,  hanem  kreativitást  és  tapasztalatot  kíván  mind  a  
fordítótól, mind  a szerkesztőtől.  Az angol  és  a magyar  nyelv  tipológiai  különbségei  miatt  
az  aspektus  kifejezése  a  kompozicionalitás  tekintetében  is  jelentősen  eltér  ebben  a  
nyelvpárban. 

RÁDI ILDIKÓ 
Az idegennyelv-oktatáshoz  új nyelvelmélet  és új grammatika-modell  szükséges  

Kulcsszavak:  nyelvoktatás,  módszer,  hatékonyság,  Villám Módszer,  nyelvelmélet  

Egy  nyelvoktató  módszer  hatékonyságát  kizárólag  magamon  szeretem  tesztelni,  
így  tettem  öt  évvel  ezelőtt  is,  amikor  a  Villám  Módszerrel  kezdtem  ismerkedni.  
Alapszintű  német  nyelvismeretem  is  ennek  köszönhetem.  És  azt  is,  hogy  elindultam  egy  
felfedező, kutató  úton.  Most  éppen  ott  tartok,  hogy  elmondhatom, jó  úton járok, járunk. 
Azért  a többes  szám,  mert módszerkutató  útjaim dr. Makara  György munkáihoz  vezettek.  
Magányos,  megszállott  kutatóként  járta  a  maga  útját,  és  sikerre  vitt  egy  olyan  
nyelvoktatási  gyakorlatot,  mely  már  nemcsak  Magyarországon,  hanem  a  szomszédos  
országokban  is egyre nagyobb teret hódít.  

Gyakori jelenség  az alkalmazott  tudományok  esetében,  hogy  a jó  gyakorlatot  még  
nem mindig támasztja alá kiforrott elmélet. 

A  tapasztalás,  emlékezés,  tanulás,  tudat,  gondolkodás,  a  nyelv  és  használatának  
mibenlétén  gondolkodott  Makara  György,  és  filozófiai  töprengéseit  Szimu,  avagy  
Gyermeki  kíváncsisággal  a  világról  c.  könyvében  meg  is  írta.  Ez  a  könyv  tartalmazza  
azokat  a  közös  gondolatainkat,  elmélkedéseinket  is  a  nyelvről,  nyelvtudásról  és  
grammatikáról,  melyek engem doktori  disszertációm megírásához  vezéreltek.  

Én  gyakorló,  kutató nyelvoktatóként  tekintem  át  a nyelvészet,  a nyelvelméletek  és  
a nyelvoktatói  módszerek azon problematikáját, mely arra keresi a választ,  hogy 

„Hogyan  lehet  elérni felnőtt  vagy  már  anyanyelvén  beszélő  gyereknél,  hogy  egy  
idegen  nyelvet  -  egy  második  nyelvet  -,  úgy sajátítson  el, hogy az a természetes  nyelv-  és  
nyelvtanhasználat  spontaneitásával  működjék,  és  kiküszöbölje  azt  a  tényt,  hogy  
valamennyi  nyelvoktatás,  még  a  direkt  módszer  is,  valamilyen  módon  tudatosítja  a  
grammatika  szabályait? " 

Ennek  a kérdésnek  a  megválaszolásához  csakis  egy új nyelvelmélet  és  egy  ahhoz  
kapcsolódó új grammatika-modell  vezethet el. 



RÁKLI  VERONIKA  
Rövid szövegek hallás alapú feldolgozása -  Rádióhírek megértése német  nyelven 

Kulcsszavak:  auditív  hírek, megértés, felméréses  kísérlet,  nyelvspecifikus,  német  
anyanyelvű  felnőtt  

Gyakran  érezzük  úgy,  hogy  a  híreket  meghallgattuk  ugyan,  de  nem  értettük  meg  
teljes  egészében,  az  információ  iránti  igényük  nem  lett  kielégítve.  Hírszerkesztői  
tapasztalataim  azt mutatták,  hogy nemcsak  a hallgatókban  van  a hiba, hanem nagyon  sok  
múlik a hírszerkesztőkön,  hírolvasókon.  

Feltételezéseimet  kísérlettel  igazoltam.  Hatvan  magyar  anyanyelvű  hírértését  
vizsgáltam  meg  azt  keresve,  hogy  mely  tényezők  azok,  amelyek  a  leginkább  hátráltatják  
az auditív hírek megértését. A felméréses kísérlet eredményei  azt mutatták, hogy a szöveg 
értését,  illetve  az  információfeldolgozást  nehezíti  a  túl  bonyolult  mondat  és  a  hibás  
nyelvtani  szerkesztettség,  ha  a  hírolvasó  túl  gyorsan  vagy  túl  lassan,  illetve  
beszédhibákkal,  nem tisztán  beszél.  Továbbá  az  is zavaró,  ha  a hírek  alatt  elhangzó  zene  
szinte elnyomja hangerejével a hírolvasó hangját. 

Doktori  munkám  során  többek  között  azt  a  feladatot  vállaltam,  hogy  
megvizsgálom:  az  auditív  hírek  megértése  nyelvspecifikus jelenség-e,  avagy  az  emberi  
(humán)  feldolgozó  folyamat  sajátossága.  Az  előadásom  erre  ad  választ  egy  2004-ben  
Ausztriában végzett kísérlet eredményeinek  bemutatásával.  

Hatvan német  anyanyelvű  felnőtt személy hírértését  vizsgáltam  meg  ugyanazokkal  
a  hírértést  nehezítő  tényezőkkel,  amelyekkel  a  magyar  nyelvű  kísérletben  is  dolgoztam:  
hibás  nyelvtani  szerkesztettség,  túl  gyors  vagy  túl  lassú  beszéd,  beszédhiba  és  zenés  
híradó. Az említett öt szempont alapján két korosztályt jelöltem ki: tizennyolc és huszonöt 
év  közötti  fiatalokat,  illetve  hatvan  év  fölötti  időseket.  Kísérleti  és  kontrollcsoportokkal  
dogoztam,  négyszer  tizenöt  fős  csoportokban.  A  híradók  szövegeit  az  ORF  Radio  Wien  
hírszerkesztői  olvasták  fel.  Az  előadásomban  elemzem  és  értékelem  a  német  hírértési  
eredményeket,  és összevetem a magyar nyelvű  eredményekkel.  

RÉBÉK-NAGY  GÁBOR  
Szaknyelvi vizsgák szintjeinek illesztése a hatfokozatú európai uniós  rendszerhez  

Kulcsszavak:  nyelwizsga-akkreditáció,  nyelvvizsgaszintek,  validálás,  szaknyelvi  vizsga,  
deszkriptorok 

A  magyarországi  nyelwizsga-akkreditáció  újabb  állomása  a  2006  szeptemberétől  
bevezetendő  új  rendszer,  amelyben  az  államilag  elismert  nyelvvizsgák  eredményei  az  
Európa  Tanács  ajánlásainak  megfelelő  Bl,  B2  és  Cl  szintmegjelöléssel  kerülhetnek  a  
bizonyítványba.  Bár  látszólag  csupán  adminisztratív  változásról  van  szó,  a  témával  
behatóan  foglalkozó  nyelvvizsgáztatási  szakemberek,  vizsgafejlesztők,  vizsgáztatók  és  
statisztikusok  tudják,  hogy  ezek  a  Közös  Európai  Referenciakeretben  (KER) jó  néhány  
éve rendelkezésre  álló  szintleírások  eltérnek  a magyar rendszerben  évtizedekig elfogadott  
alap-  közép-  és  felsőfokú  megjelöléseket  tartalmazó  normáktól.  Ez  utóbbiak  illesztése  



egy  olyan  folyamat,  amely  a  nyelvvizsgaközpontok  munkatársaitól  hónapokon  át  tartó  
együttműködést,  komoly  nyelvtudásmérési  szakismeretek  felhasználását,  illetve  újabbak  
megszerzését  követeli.  Ráadásul  a  határidő  rendkívül  szoros,  az  áttérés  pedig  -
Európában  egyedülálló  módon  -  kötelező,  ami,  ha  nem  sikeres,  akár  az  akkreditáció  
elvesztésével  is járhat. 

Különösen  nehéznek  ígérkezik  az  akkreditált  szaknyelvi  vizsgák  szintjeinek  
illesztése,  hiszen  a KER-ben  a  szaknyelvi  vizsgák  nem  képeznek  külön  kategóriát,  így  a  
rájuk vonatkozó  deszkriptorok  is  csak  részben  állnak  rendelkezésre,  többségükre  csak  az  
általános  nyelvvizsgákra  vonatkozó  leírásokból  lehet  következtetni.  Ugyanez  vonatkozik  
a  szintillesztés  megkönnyítése  céljából  megjelentetett  „Kézikönyvre"  is,  amely  a  
szintillesztés menetrendjét és az új szintek validálásának lehetséges módjait tartalmazza. 

Milyen  módszertani  megoldások  képzelhetők  el  a  szaknyelvi  vizsgák  
szintillesztésében?  Milyen  korlátozó  tényezők  gátolják  e  vizsgák  szintjeinek  előírás  
szerinti  validációját?  Célszerű-e  egyáltalán  módosítani  a  kommunikációs  célok  által  
erősen  meghatározott  szaknyelvhasználat  meglehetősen  nagy  pontosságot  igénylő  
jelenlegi  szintjein,  és  ha  igen,  akkor  e  folyamatban  milyen  eljárások  alkalmazhatók,  és  
milyen hozadék várható?  Ezek a legfontosabb kérdések, amelyekre az előadás  válaszokat  
keres.  A  lehetséges  megoldások  illusztrálására  egy  működő  vizsgarendszerből,  a  
PROFEX  orvosi-egészségtudományi  szaknyelvi  vizsgarendszerből  vett  példák  
szolgálnak. 

RÉPÁSI  GYÖRGYNÉ  
Modernizáció  az orosz  lexikában 

Kulcsszavak:  lexika, norma, archaizmusok,  neologizmusok,  szaknyelvi  terminológia  

A  társadalom  tagjai  által  naponta  használt  élő  nyelv  folyamatosan  fejlődik  és  
változik.  E  változások  szociolingvisztikai  tanulmányozása  lehet  diakrón  és  szinkrón  
megközelítésű.  A  diakrón  vizsgálatok  általában  azzal  a  kérdéssel  foglalkoznak,  hogy  az  
egyes  elavult  nyelvi  jeleket  hogyan  váltják  fel  az  újak.  A  diakrón  megközelítésű  
elemzések központi témája pedig az egymás mellett  élő nyelvi variánsok  létjogosultságért  
vívott harcának leírása,  a norma kérdése. 

Ez az előadás  a XXI.  század  első  éveinek orosz lexikájával foglalkozik. A  diakrón  
szemlélet jellegéből  adódóan a napjaink orosz szókészletében jelen  lévő lexikai  variánsok  
természetét  vizsgálja.  Bármely  nyelv,  így  az  orosz  nyelv  fejlődését  is  főleg  azok  az  
újítások  mutatják,  amelyek  tükrözik  a  társadalom,  a  társadalmi  berendezkedés,  a  
gazdaság,  a  tudomány  és  a  technika  fejlődéséből  adódó  lexikai  változásokat.  Ezek  a  
szókészlet  változásának külső, úgymond  szociális  okai. A szó azonban mint nyelvi egység 
olyan  alapvető  lexikai  folyamatokon  is  keresztül  megy,  amelyek  magának  a  nyelvnek  a  
belső  fejlődéséből  vezethetők  le,  és  mindig  is  megvoltak  a nyelvben.  Ilyenek  lehetnek  a  
szókészletben  végbemenő  szemantikai  és  stilisztikai  átalakulások,  a nyelvi  analógia  vagy  
a nyelvi  ökonómia  kérdése.  Ez utóbbi  sajátos -  korábban  csak a beszélt  nyelvre jellemző, 



ma viszont már az irodalmi nyelv szinte minden rétegébe beáramló -  szóképzési  modellek  
keletkezését  eredményezi.  

A  vizsgált  korpuszban  szerepelnek  új  foglalkozásnevek,  intézménynevek,  de  a  
gazdasági  élettel  és  a  modern  technikával  kapcsolatos  szaknyelvi  kifejezések  is,  
amelyeknek  eredete  általában  más  nyelvre,  többnyire  az  angolra  vezethető  vissza.  A  
szókészlet  változását  elemezve  azok  a  lexikai  egységek  érdemelnek  további  elemzést,  
amelyek már a köznyelv  szerves részévé váltak. 

RICHTER BORBÁLA  MARIA  
In the words of others -  students9  views on plagiarism 

Key words: SLA,  academic writing,  citations,  research skills,  chunks  

Plagiarism  is  a  perennial  issue  in  higher  education,  and  becomes  particularly  
pertinent  when  students  reach  the  final  year  of  their  studies  and  write  and  submit  their  
theses.  The guidelines  for what  constitutes  plagiarism  and how  it  can be avoided  may  be  
generally  accepted  amongst  the  academic  community;  however,  these  guidelines  are  not  
as  clear  to  students.  Students  of  language,  writing  theses  in  a  foreign  language,  are  
expected  to  acknowledge  the  thoughts  and  formulations  of  others  while  expressing  their  
own summaries  and thoughts,  using appropriate  academic  language.  Yet using the words 
of  others  is  a useful and  much-lauded  strategy  of  language  learning.  It  is  not  surprising  
therefore that  students  are  frequently puzzled  by the  seemingly  contradictory  demands  of  
academic writing. This  paper  reports  on conversations  with  students  on this sensitive  and  
crucial subject. 

RIHMER ZOLTÁN 
A modern magyar kánonjogi terminológia  kialakításának  általános  kérdései  

Kulcsszavak:  kánonjog,  latin nyelv, szaknyelvi  tervezés,  terminológia,  fordítástudomány  

A  kánonjog  tudománya,  amely  a  XII.  századi  Európában  született  meg,  
Magyarországon  csak  a  XIX.  századtól,  a  tárgy  oktatása  pedig  a  XX.  század  második  
felétől  kezdett  nemzeti  nyelvűvé  válni,  miközben  az  egyetemes jog  forrásai  a  mai  napig  
megmaradtak  idegen  -  alapvetően  latin  -  nyelvűnek.  Ezzel  párhuzamosan  igen jelentős 
változások  történtek  az  egyetemes  kánonjogban:  először  sor  került  a  joganyag  
kodifikációjára, majd ezután a II. Vatikáni Zsinat kívánalmainak megfelelő átdolgozására.  
Ennek  eredményeként  1983-ban  új  törvénykönyv  jelent  meg  a  latin  egyház  számára  
(iCodex iuris  canonici  =  CIC),  1990-ben  pedig  napvilágot  látott  a  Katolikus  Egyházzal  
egységben  levő  keleti  egyházak  törvénykönyve  is  (Codex  canonum  Ecclesiarum  
orientalium  = CCEO). 

A  magyar  kánonjogi  terminológia  természetes  belső  fejlődését  sajnos  megtörte  a  
vallásüldöző  kommunista  diktatúra  időszaka,  amelyben  e  tudomány  megfogyatkozott  
számú  művelői  már nem  lehettek képesek  az új egyetemes jog  magyar terminológiájának 



tervszerű  és  rendszeres  kialakítására.  Jól  tükrözi  ezt  az  1983-as  CIC  1985-ben  megjelent  
magyar  fordítása,  amely  egyetlen  kánonjogász  heroikus  erőfeszítéseinek  eredménye.  A  
probléma  megoldására  a  CCEO  hivatalos  magyar  fordításának  elkészítése  adhat  
lehetőséget,  amelynek  során  először  kerültek  felhasználásra  a  kánonjogi  és  világi  jogi  
ismeretanyag  mellett  a  szaknyelvkutatás,  a  fordítástudomány  és  a  nyelvi  tervezés  
viszonylag új keletű  tapasztalatai.  

Az előadás e munka eredményeiről  számol be három lépésben: először  felvázolja a 
modern  magyar  kánonjogi  terminológia  kialakításának  tudományos  hátterét  a  
nyelvtudomány,  a  jogtudomány  és  a  hittudomány  körében;  ezután  megfogalmazza  a  
terminológia  kialakításának  elméleti  és  gyakorlati  szempontjait;  végül  ismerteti  a  CCEO  
magyar  fordításában  használt  egységes  terminológia  kialakításának  lépéseit  és  az  ezek  
során követett  módszereket.  



SARKADI ÁGNES 
A Case Study of a Dyslexic Language Learner of English 

Kulcsszavak:  diszlexia,  idegennyelv-elsajátítás,  esettanulmány,  diszlexia-specifikus  
nehézségek, fejlesztési  technikák /  dyslexia, foreign  language  acquisition,  case  study,  

specific  dyslexic  difficulties,  remedial  techniques  

This presentation  summarizes the results of a case study which explored the special  
problems  of  a  dyslexic  learner  of  English  and  examines  the  student's  reaction  to  the  
application  of  certain  remedial  methods  recommended  for teaching  foreign  languages  to  
dyslexies.  The  situation  of  Hungarian  dyslexic  language  learners  is  an  under-researched  
and  controversial  question.  Dyslexic  people  are  often  given  an  exemption  from  the  
foreign  language  requirement  and  sometimes  it  is  even  questioned  whether  foreign  
languages  should  be  taught  to  them.  However,  the  lack  of  foreign  language  knowledge  
has far reaching negative consequences  for dyslexic people since  it can hinder their future 
career. 

The participant  of the  qualitative  investigation  was  a  16 year  old  dyslexic  student  
of  English  who  studied  in  a  mainstream  classroom.  The  investigation  was  based  on  a  
learning  style  questionnaire,  on  two  in-depth  interviews  conducted  with  the  student  and  
on  a  log  about  my  tutorial  lessons  with  the  participant.  The  data  was  analysed  
qualitatively using the constant comparative  method.  

The  findings  show  that  the  student  experiences  the  most  severe  difficulties  in  
spelling,  vocabulary  acquisition  and  in  using  correct  grammar  in  written  and  oral  self  
expression.  As  for  remedial  techniques,  the  methods  which  considerably  facilitated  the  
acquisition  of  English  were  multisensory  techniques,  the  application  of  metacognitve  
strategies  and the elimination of homogenous  inhibition  in the teaching process.  

SASS BÁLINT 
A Hunglish párhuzamos  korpusz mint oktatási  segédeszköz  

Kulcsszavak:  párhuzamos  korpusz, Hunglish,  angol,  kifejezés,  szótár  

A  Hunglish  magyar-angol  illesztett  párhuzamos  korpusz  2005-ben  készült  el  a  
BME  Média  Oktató  és  Kutató  Központ  és  az  MTA  Nyelvtudományi  Intézet  
Korpusznyelvészeti  Osztályának  közreműködésével.  50  millió  szónyi  szöveget  tartalmaz  
különböző  kétnyelvű  internetes  forrásokból.  A  korpusz  mondatszinten  van  illesztve  egy  
új,  hatékony  gépi  illesztőprogrammal,  melyet  a  BME  MOKK-ban  fejlesztettek  ki.  Az  
angoloktatásban  két  szempontból  is  újszerű  kétnyelvű  szótárként  használható.  Egyrészt  
valódi  élőnyelvi  példaanyaggal  szolgál,  másrészt  kifejezések, sőt  tetszőleges  kollokációk  
keresésére  alkalmas.  Megtudható  belőle,  hogy  adott  szó  vagy  kifejezés hogyan,  milyen  
környezetben,  szituációban  használatos,  illetve  hogy  mik  lehetnek  a  párhuzamos  nyelvi  
megfelelői,  fordításai.  Magyar-angol  és  angol-magyar  irányban  is  használható.  A  
kollokációkon  keresztül  konkrét  nyelvtani  szerkezetek  tanulmányozására  is  lehetőség  



nyílik.  A  Hunglish  korpusz  szabadon  elérhető  a  
http://szotar.mokk.bme.hu/hunglis!h/search/corpus  címen.  

SASS BÁLINT 
Számítógépes nyelvi adatbázisok a magyarórán 

Kulcsszavak:  Sulinet Digitális  Tudásbázis,  kvantitatív  vizsgálatok,  korpusz,  alaktan,  
gyakorisági  lista,  kortárs  szépirodalom  

Az  előadásban  az  E-szókincs  projekt  keretében  elkészült,  a  magyar  nyelv  és  
irodalom  tantárgy  oktatása  során  alkalmazható  elektronikus  tananyagot  mutatom  be.  A  
tananyag  a  Sulinet  Digitális  Tudásbázis  részét  képezi.  A tudásbázisban  a  tananyagrészek  
szabadon kombinálhatók,  ez teszi  lehetővé,  hogy  a kisebb egységekből  a tanár saját maga 
állítsa  össze  órájának anyagát.  A tananyag  hátterét  egy  három  komponensből  álló  nyelvi  
adatbázis  adja:  a  20  millió  szavas,  kortárs  szépirodalmi  szöveggyűjteményt  alaktani  
táblázatok  és  gyakorisági  listák  egészítik  ki.  A  korpuszban  nyelvészetileg  relevánsán  
kereshetünk,  az  alaktani  táblázatok  segítségével  bemutathatjuk  a  magyar  nyelv  gazdag  
morfológiáját,  a  gyakorisági  táblázatok  pedig  kvantitatív  stilisztikai  vizsgálatoknak  
képezhetik  alapját.  A  nyelvi  adatbázisra  épülő  feladatgyűjtemény  különböző  alaktani  és  
mondattani  problémák  (birtokviszony  kifejezése,  összetett  mondatok  és  szószerkezetek  
stb.) mellett foglalkozik a hangalak és jelentés kapcsolatával,  a nyelvváltozással,  bizonyos  
nyelvhelyességi  kérdésekkel  és a helyesírással. 

Buzdítom  a vállalkozó  kedvű magyartanárokat,  hogy próbálják ki  a gyakorlatban  a  
rendszert,  használják  fel  a  fenti  eszközöket  egy-egy  nyelvi  jelenség  jobb  
megvilágításához.  A  tananyag  rövidesen  mindenki  számára  elérhető  lesz  a  
http://sdt.sulinet.hu  internetes  címen.  

JASMINA  SAZDOVSKA  
Genre and Speech Act Analyses of  

Student Business  Presentations  
Key words:  genre  analysis,  speech  act theory, face  and polite  interaction,  student  

business  presentations  

This  study  combines  genre  analysis  (Swales),  speech  act  theory  (Austin,  Searle)  
and  the  notions  of  face  and  polite  interaction  (Brown  and  Levnison)  to  compare  higher  
and  lower graded  student  business presentations.  The aim  is to determine differences and 
similarities  between  the  two  groups  of  presentations  and  describe  the  features  that  
distinguish  the  higher  graded  ones.  The  data  consist  of  three  higher  and  three  lower  
graded  student  presentations  on  business  topics,  which  were  marked  by two  independent  
co-assessors  on  the  following  criteria:  structure,  contact  with  audience,  handling  
questions,  use  of  language  and use  of techniques.  The presentations  were transcribed  and  
analysed  in three  stages:  first,  examining the  presentation  structure to  see whether  all  the 
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elements  are  included;  second,  identifying, labelling  and  counting the  speech  acts  in four 
categories  (organisational,  informative,  territorial,  social);  third,  genre  analysis  and  
exploring  the  references  to  the  context  of  the  presentation  (the  setting,  the  roles  of  the  
participants,  the  discourse  community  and  the  communicative  purpose).  The  results  
indicate that the higher  graded presentations  have a more readily  identifiable  commercial  
communicative  purpose,  better  role  fulfilment  on  behalf  of  the  presenter  and  exhibit  a  
larger  number  of  social  speech  acts  and  rhetorical  devices  for  obtaining  the  audience's  
appreciation.  The  findings  are  hoped  to  contribute  to  Presentation  Skills  courses  and  
supplement textbooks and instruction  materials.  

SÁNDOR KATALIN 
Kérdőjelek a figurális képversek  körül  

Kulcsszavak:  kai ligram-olvasatok, figurai itás, történetiség,  hibrid retorika,  elméleti  
„csapdák" 

A  dolgozat  azt  a  kérdést  kísérli  meg  körüljárni,  hogy  miként  képződik  meg  a  
kalligram fogalma a róla való elméleti beszédben,  és hogy az elmélet metaforái (például a 
„csapda",  rövidre  zárás  /  rövidzárlat,  utópia)  miként  íródnak  vissza  az  olvasás  
folyamatába,  és  miként  válnak  kérdés(es)sé  a  képszövegek  viszonylatában.  Utánajárunk  
annak  is, hogy e képversek  figurális képisége -  mint az számos szemléletből  leszögeződik  
-  valóban  szükségszerűen  az  olvasás  folyamatának  egyfajta  zárványaként,  a  
jelölőfolyamatok rögzítőjeként, a hasonlóság szemantikai csapdájaként működik-e. 

A  kalligram  terminussal  általában  olyan  figurális  képszöveget  neveznek  meg,  
amely  nem  kérdez  rá  radikálisan  a  szövegszerűség  grammatikai,  szintaktikai  feltételeire,  
hanem  a  sorok  tipográfiáját  hajlítja  el  úgy,  hogy  az  íráskép  egy  valamilyen  alakként  
felismerhető  látvánnyá  retorizálódik,  olyan  képpé,  amelyre  esetenként  -  de  nem  
szükségszerűen -  a szöveg maga is utalhat. 

A  metadiszkurzusokban  így gyakran  azt  olvashatjuk, hogy  mivel  a kalligram  nem  
tesz  egyebet,  mint  szövegének  valamely  nyelvi  komponensét  képileg  is  figurálja,  nem  
állítja különösebb  feladat  elé  olvasóját.  A  szöveg  képe  és  egy  tárgy  (képe)  közötti  alaki  
hasonlóság  és  túl  kézenfekvő  megfeleltethetőség  folytán  a  kritikai  beszéd  az  írás  képpé  
transzformálódását  olykor  nem mutatja többnek  valamiféle „retorikamentes  ismétlésnél",  
„csapdánál"  (Foucault),  tautologikus,  redundáns  túlkódolásnál,  esetleg  ludikus  fogásnál.  
Csakhogy  az  ilyen  kalligram-fogalmak  a  képversek  hibrid  retorikája,  illetve  a  képversi  
figuralitás  történetileg  állandóan  elkülönböző  poétikája  és  olvashatósága  felől  
meglehetősen ahistorikus, uniformizáló és inkább előíró, mint leíró kategóriáknak  tűnnek.  

Arra  próbálunk  rákérdezni,  hogy  miként  konfrontálódhatnak  egymással  a  
kalligramról  íródó  elméleti  diszkurzusok,  reflexiók,  és  miként  szólhatnak  hozzá  
mindehhez  maguk  a  kalligramok  úgy,  hogy  rámutatnak  a  kritikai  beszéd  fogalmainak,  
kategóriáinak rögzültségére vagy arra, hogyan eshet nem (csak) a kalligram, hanem éppen  
a róla való beszéd (is) saját általánosításainak csapdájába. 



SÁROSDYNÉ SZABÓ JUDIT 
Hagyomány és reform a nyelvoktatásban 

Kulcsszavak:  hagyomány, fordítás,  nyelvtan,  memoriter,  reform  

A  hagyományos,  nyelvtani,  fordító  módszert  könnyen  elvetik  a  szakemberek,  
mondván,  hogy  nem  felel  meg  a  kommunikatív  nyelvoktatás  szempontjainak.  Egyre  
inkább  azt  tapasztalják  a  nyelvtanárok,  hogy  a  modern  módszereknek  és  több  egyéb  
tényezőnek  köszönhetően  a  tanulók  nyelvhelyességi  hibáitól  sajnos  mondanivalójuk,  
üzenetük  nem  kerül  át  a kommunikációs  csatornán,  azaz  a kommunikáció  akadályozottá,  
néha lehetetlenné válik. Érdemes megfontolni, hogy a fürdővízzel együtt  ki kell-e önteni a 
gyereket  is,  azaz teljesen  el  kell-e  vetni  a  fordítás,  nyelvtan  és  memoriter  tanítását,  vagy  
lehet  találni  olyan  kompromisszumot,  amely  keretén  belül  az  említett  nyelvi  készségek  
fejlesztésével a tanulók  általános kommunikatív  kompetenciája  is magas  szintre kerül. Az 
előadás  megvizsgálja  majd  azt,  hogy  a  fordítás,  a  nyelvtan  oktatása,  valamint  a  
memoriterek használata mennyiben segíti a kommunikatív kompetencia  kialakulását.  

SÁROSI-MÁRDIROSZ  KRISZTINA-MÁRIA  
Az írottság-fordítottság szerepe két joggyakorlatban  használt  dokumentumtípus  

esetében 
Kulcsszavak:  textológia,  írottság-fordítottság,  retextualizáltság,  ekvivalencia,  hitelesség  

Dolgozatom  témájául  a  használatban  levő,  alkalmazott  jogi  szövegek  és  jogi  
szövegekhez  kapcsolódó,  más  dokumentumok  által  felvetett  néhány  problémát  
választottam,  tárgyalási  szempontom  az  írottság-fordítottság  kettősségének  hatása  a  
szövegek  önálló  életére.  Két  dokumentumtípussal  fogok  foglalkozni:  a  telekkönyvekkel  
és az alapító  okiratokkal.  Az előbbi  a régebbi  időkből  napjainkig  létező  dolgok  tényleges  
és jogi  státusát  hívatott  rögzíteni:  regisztráló,  lajstromoló tulajdonságokkal  bír. Az utóbbi  
ezzel  szemben  a  közeljövőhöz  tartozó  dolgok  leendő  állását  foglalja  magába:  ez  a  
dokumentumtípus  előíró,  normatív,  de  ugyanakkor  konstitutív  is.  Az  okirat  által  válik  
ténylegessé, valóságossá  az okirat  tárgya.  

Mindkét  dokumentumtípus  esetében  a textualizálás  magyar nyelven történik,  de az 
adott  közigazgatási-politikai-jogi  rendszer  szükségessé  teszi  román  nyelvre  történő  
fordításukat.  Ez  egy  újabb  textualizálási  problémát  jelent,  mert  a  két  nyelv  között  
különböző  átváltási  műveleteket  kell  végezni,  melyeknek  a  szöveg  minden  szintjén  meg 
kell  történniük,  úgy  hogy  az  így  retextualizált  szöveg  megfeleljen  az  ekvivalencia  
feltételének: referenciális és funkcionális szövegekvivalencia jöjjön létre.  

Ez a kettősség sok gondot jelent  mind a fordító, mind pedig a felhasználó számára.  
Az  előbbinek  úgy  kell  dolgoznia,  hogy  az utóbbinak  teljesen érthető  legyen  a szöveg,  és  
betölthesse  azt  a  funkcióját,  melyet  a  forrásnyelven  töltött  be.  Ez  sok  terminológiai  
gondot  és  fordításgyakorlati  problémát  vet  föl,  melyet  itt  a  textológia  szempontjából  
kívánok  megközelíteni.  



SÁRVÁRI JUDIT 
Mobilitás  és  sztereotípiák 

Kulcsszavak:  sztereotípia,  attitűd, kulturális  kompetencia,  interkulturális  kommunikáció,  
akkuitural izáció/interkultural izáció 

Az  előadás  a  hallgatói  mobilitás  növekedésének  következtében  tapasztalható  
sztereotípiák  változásának  okait  elemzi.  Egyre  több  hallgató  vesz  részt  külföldi  
felsőoktatási  intézményekkel  kötött  egyezmények  alapján  csereprogramokban,  
részképzésen. 

Vajon a személyes találkozások,  a más kultúrákban eltöltött  hosszabb-rövidebb  idő  
változást jelent-e  az  egyénnek  az  adott  kultúrához  való viszonyulásában?  Van-e  szerepe  
az  életkornak  a  sztereotípiák  kialakulásában  és  változásában?  Milyen  belső  és  külső  
tényezők  vannak jelen  a  folyamatban?  Van-e  különbség  egy  homogén  és  egy  kulturális,  
nyelvi szempontból heterogén csoport reakciója között? 

Ezekre  a kérdésekre  keres választ  a kutatás,  amely  egy korábbi,  külföldön végzett 
felmérés  magyarországi  adaptációja.  Az  előadás  ismerteti  a  korábbi  felmérést,  majd  a  
magyarországi  kutatás  célját,  módszereit,  eredményeit  és  következtetéseit.  A  magyar  és  
Magyarországon  tanuló  különböző  nemzetiségű  hallgatók  körében  végzett  kérdőíves  
felmérés  azokat  a  motivációs  elemeket,  asszociációkat elemzi,  melyek  meghatározni  
látszanak  az  egyének  viszonyulását  más  -  esetünkben  angol  anyanyelvű  -  kultúrákhoz.  
Ismerteti  a  kérdőívet,  a  kutatásban  részt  vevő  két  csoportot,  a  válaszok  feldolgozásának  
folyamatát, az értékelés  módszerét.  

Az  előadás  rövid  áttekintést  nyújt  a  sztereotípiakutatás,  magatartáskutatás,  a  
kulturális,  interkulturális  kompetencia,  az  interkulturális  kommunikációs  készség  
tanulásának/tanításának,  az  akkulturalizáció  és  interkulturalizáció  elméleteiről,  melyek  a  
kutatás elméleti alapjait képezik. 

Az  előadó  a  kutatás  eredményének  összegzéseként  javaslatokat  fogalmaz  meg  a  
tanárképzésre  és  továbbképzésre,  illetve  tantervek  készítésére  vonatkozóan,  hogy  
hallgatóinkat  fel tudjuk készíteni arra a nyitottságra és tudatosságra,  ami szükséges ahhoz,  
hogy nemzetközi  színtéren  is aktív és hasznos munkát  végezhessenek.  

SÁRVÁRI  TÜNDE 
Tanulási stratégiák a nyelvórán -  Egy újabb hóbort?  

Kulcsszavak:  autonóm tanuló,  idegen nyelvi  készségek,  tanulótípusok,  tanulási  stratégiák,  
tanulási  technikák  

Az  élethosszig  tartó  tanulás  fontosságát  napjainkban  már  senki  nem  kérdőjelezi  
meg. Ahhoz  azonban,  hogy  ez a tanulás valóban  hatékony  és eredményes  legyen,  esetleg  
még  örömet  is  okozzon,  elengedhetetlenül  szükséges,  hogy  a  diákok  már  az  általános  
iskolában  helyes tanulási  szokásokat  alakítsanak  ki, megismerjék saját tanulótípusukat,  és  
annak megfelelő tanulási technikákat sajátítsanak el. Ez különösen igaz a nyelvtanulókra. 



A  modern  nyelvkönyvek  legújabb  generációi  elképzelhetetlenek  olyan  fejezet  
nélkül,  amely  a  tanulás  tanulásával  foglalkozik,  vagy  tippeket  ad  a  szövegértéshez,  a  
szókincs  elsajátításához,  a  nyelvtani  szabályszerűségek  megértéséhez  vagy  éppen  a  
szövegalkotáshoz.  Sok  gyakorló  tanár  úgy  gondolja,  „ha  már  ott  van  a  könyvben,  
feldolgozzuk",  de  nem  igazán  érzi  fontosnak,  hasznosnak  ezt  a  témát,  csak  egy  újabb  
hóbortnak  tekintik.  Azt  pedig jól  tudjuk, hogy  csak  az  a tanár  tudja motiválni  a diákjait, 
aki maga is motivált. 

Előadásomban  azt  vizsgálom,  miért  fontos,  hogy  a  diákok  birtokában  legyenek  
ezeknek  az  ismereteknek,  képesek  legyenek  saját  tanulási  folyamatukat  megtervezni,  
ellenőrizni,  azaz  ismerjenek  indirekt  tanulási  stratégiákat.  Nem  feledkezhetünk  meg  
azonban  a direkt  stratégiákról  sem, mert  csak  így válhatnak  diákjaink önálló,  döntéseikért  
felelős, eredményes  tanulókká.  

Az említett stratégiákat  és technikákat  a (nyelv)tanároknak kell megtanítani,  hiszen  
a  (nyelv)tanulást  is  tanulni  kell.  Sokan  azonban  nem  tudják,  hogyan  adhatnák  át  
ismereteiket  a  tanulóknak.  Ebben  segíthetnek  azok  a  nyelvkönyvek,  melyek  a  tanulás  
tanulásával  is  foglalkoznak.  Előadásom  második  felében  azt  mutatom  be,  milyen  
területekre  fókuszálnak  a  napjainkban  a  magyar  általános  és  középiskolákban  
leggyakrabban  használt  német nyelvkönyvek,  és hogyan  segítik  a tanulókat  és a tanárokat 
a tanulás tanulásának megismerésében,  elsajátításában.  

SCHMIDTNÉ BÁLINT MÁRIA 
Interkulturális  nyelvoktatás,  mint az európai integráció egyik fontos eleme 

Kulcsszavak:  európai  értékek,  integráció,  interkulturalitás,  szociolingvisztika,  szaknyelv  

Az  oktatás  célja,  hogy  a  felnőtté  váló  egyén  könnyedén  el  tudjon  igazodni  az  őt  
körülvevő világban,  munkával  fenn tudja tartani  saját magát, a családját, és aktív,  hasznos 
tagja  legyen  a  társadalomnak.  Ezért  az  oktatás  megújulásának  a társadalmi  és  technikai  
fejlődés ritmusát kell követnie. Magától  értetődő, hogy ez a fejlődés új közegbe helyezi  az 
egyént,  formálja  a  szemléletét,  gondolkodásmódját,  megnyilvánulási  formáit,  
kommunikációs  készségét,  új  elvárásokat  támaszt  vele  szemben.  Ennek  megfelelően  
változnak  a  kifejezőeszközök,  változik  a  nyelv,  a  nyelvezet,  a  nyelv  szociolingvisztikai  
aspektusa. 

Nem  hagyhatjuk  figyelmen  kívül  ezeket  a  tényezőket  az  idegen  nyelv  oktatása  
terén  sem.  Oktatási  rendszerünknek  a  bolognai  folyamat  értelmében  történő  
megreformálása  az  integráció  fontos  eleme,  de  nem  kielégítő  intézkedés.  Az  EU-ban  
egyre nagyobb szerepet  kap a társadalmi párbeszéd,  általános vélemény, hogy az EU nem 
jelenthet  csak  egységes  piacot,  közös  pénzt  és  nemzetek  feletti  bürokráciát,  hanem  az  
"Európa-tudatot"  is  meg  kell  alkotni,  mert  az  EU  fogalma  nem  lebeghet  üresen  az  
állampolgárok  feje  fölött.  Az  Unió  állampolgárát  intenzíven  foglalkoztatja  munka-  és  
életkörülményeinek javítása, amely közvetlenül  kapcsolódik  a közös gazdasághoz. Az EU 
fontos  szerepet  játszik  az  olyan  szociális  értékek  képviseletében  is,  mint  a  társadalmi  
szolidaritás,  az  esélyegyenlőség  biztosítása,  a  kirekesztettség  elleni  küzdelem.  Egyrészt  



felülről  jövő,  de  társadalmi  szinten  is  elterjedt  törekvés,  hogy  -  érdekképviseletein  
keresztül -  az egyén,  a munkavállaló  is kifejezhesse véleményét,  formálhassa a  közösségi  
döntéseket. 

Ha azt szeretnénk,  hogy leendő hazai  munkavállalóink  egyenrangú  felek legyenek 
Európa  színterén,  ezen  készségüket  kell  fejlesztenünk.  Ennek  hatékony  eszköze  az  
interkulturális  tanulás.  

SEJTES GYÖRGYI -  BÁCSI JÁNOS 
A szövegértés tanításának trükkjei 

Kulcsszavak:  hatékony  információfeldolgozás,  szövegértelmezési  stratégiák  műveletekkel,  
mintafeladatok,  tanári  attitűd  

A  szövegértés  szó  jelentése  az  utóbbi  évtizedekben  jelentősen  bővült,  mivel  az  
információs  társadalom  megkövetelte  a  kommunikációban  résztvevő  partnerektől,  hogy  
különböző  anyagú  és  nyelvű  kommunikátumokat  tudjanak  hatásosan  interpretálni  és  
létrehozni.  Mivel  az  információszerzés  és  feldolgozás  nem  csak  természetes  nyelven  
történik,  egy  új  típusú  szövegnyelvészetnek  számot  kell  adnia  arról,  hogy  a  különböző  
anyagú  és  nyelvű  kommunikátumokat  hogyan  lehet  minimális  műveleti  erőfeszítéssel  
maximálisan  feldolgozni.  Munkánkban  a  szövegértés  fejlesztésének  lehetőségeire  
mutatunk  példát  az  intézményesített  oktatás  keretei  között,  felhívjuk  a  figyelmet  a  
hatékony információfeldolgozás fontosságára. 

Munkánk  alapelvei:  A)  Az  információfeldolgozás  az  anyanyelvi  kompetencia  
olyan  kiemelt  területe,  amely  létrehozza  az élethosszig  tartó tanulás  feltételeit, elősegíti  a  
társadalmi  beilleszkedést,  a XXI.  század  piaci  értékévé,  szellemi  tőkéjévé vált.  B)  Olyan  
szövegértési  mintafeladatokat  szeretnénk  bemutatni,  amelyek  a  tanulók  szövegértését  
fejlesztik.  C)  Figyelembe  vesszük  az  eddiginél  erősebb  tantárgyi  koncentráció  elvét  oly  
módon,  hogy  különböző  típusú  szövegek  feldolgozására  kell  a  tanulókat  felkészítenünk.  
D)  A  kommunikátumok  interpretálását  olyan  anyanyelvi  kompetencián  belüli  
kulcskompetenciának  tekintjük,  amely  segíti  a  többi  kulcskompetencia  optimális  
működését,  és  amelyet  a  többi  kulcskompetencia  is  működtet.  E)  Meg  kell  ugyan  
ismertetnünk  a tanulókat  a témakörben  használt  kulcsfogalmakkal,  de  ezek  tanítása  nem  
cél,  hanem  eszköz  az  optimális  feldolgozáshoz.  F)  A  feladatokat  úgy  állítottuk  össze,  
hogy  a  különböző  típusú  írott  szövegekhez  kapcsolódó  feladatok  megoldásakor  
gondolkodási műveletek sorát kell a tanulóknak végrehajtani. 



SILYE MAGDOLNA 
Feladat- és tartalomalapú  komplex  szaknyelvi  

kommunikációs  program-modell  leírása  
Kulcsszavak:  tanulói szükségletek,  társadalmi  elvárások,  komplex  készségek,  

tantervfejlesztés,  háromciklusú  képzés  

Az  előadásban  hivatkozott  program-modell  gyakorlati  kutatási  hátterét  fiatal  
diplomások  körében  a  közelmúltban  végzett  szükségletelemzés  adja,  melynek  célja  az  
angol  (szak)nyelvi  ismeretekre  és  készségekre  vonatkozó  hosszú  távú  
nyelvtanulói/munkavállalói  szükségletek,  valamint  a  sokkultúrájú  munkaerő-piaci  
elvárások  és  szükségletek  vizsgálata  volt.  A  szükségletelemzés  eredményeit  kiterjedt  
elméleti  nyelvpedagógiai  kutatási  háttérbe  helyezve  kirajzolható  a  vizsgált  populáció  
számára  optimálisnak  tekinthető  komplex  ismeret-  és  készségfejlesztő képzési  szerkezet.  
Előadásom  ismerteti  a kutatás nyelvpedagógiai  következtetéseiből  kifejlesztett feladat- és 
tartalomalapú  komplex  szaknyelvi  kommunikációs  program-modell  szerkesztési  
irányelveit,  magát  a  moduláris  program  szerkezetet,  és  bemutatja  annak  két  
kulcsfontosságú  tantárgyát:  a  professzionális  nyelvi  készségek  és  a  projekt  munka  
elnevezésű  tárgyakat.  A  szerző  közli  elképzelését  arról,  hogyan  lehet  elhelyezni  a  
program-modellt  a háromciklusú  felsőfokú képzésben. 

SIMIGNÉ FENYŐ  SAROLTA  
A metainformációs keret bemutatása a Tatjána levele Anyeginhez című  költemény  

és magyar fordítása(i) alapján 
Kulcsszavak:  nyelvi  közlés,  az információ  továbbítása,  metainformációs  keret,  introduktív  

rész, a szituációhoz  rendelhető  nyelvhasználat.  

Puskin  Anyegin  című  verses  regényének  talán  legnépszerűbb  szakaszát,  a Tatjána 
levele  Anyeginhez  című  költeményét  méltán  nevezik  a  világirodalom  egyik  legszebb  
szerelmes versének. Nem csoda, hogy  a költeményről  a különböző műfordítások tükrében 
már  számos  irodalmi  elemzés  készült.  Jelen  tanulmányban  a hagyományostól  eltérő  és  a  
kommunikációkutatás  tárgykörébe tartozó elemzésre vállalkozunk  az eredeti,  forrásnyelvi  
szöveg és annak magyar fordítása(i) alapján. 

Az  előadás  egy  elméleti  és  egy  empirikus  részre  tagolódik.  Az  elméleti  keretet  a  
verbális  közlésre  vonatkozó,  Banczerowski  Janusz  és  Lévai  Béla  által  népszerűsített,  
metainformációs  kutatásokat  rendszerező  szakirodalom  biztosítja.  Az  empirikus  rész  az  
Anyeginhez  írt  levél bevezető és befejező szakaszát mint metainformációs keretet  elemezi  
a  szituációhoz  rendelhető  nyelvhasználat  szempontjából,  az  információ  és  a  
metainformáció váltakozása  alapján. Az előadás  kiemeli,  hogy  a metainformációs  elemek 
nem  a tárgyi valóság  ábrázolására,  hanem egyrészt  a társadalmi  szempontból  nem tipikus 
szituáció  bemutatására,  másrészt  pedig  a  levélíró  mint  információadó belső  vívódásainak  
érzékeltetésére  és a címzett  figyelmének felkeltésére szolgálnak. 



SIMON ORSOLYA 
A beszédpercepciós  folyamat sajátosságai anya- és idegen nyelven 

Kulcsszavak:  beszédészlelés,  beszédértés,  lexikális  hozzáférés,  első és  második 
nyelvelsajátítás 

A  tanulmány  empirikus  adatok  segítségével  elemzi  az  anyanyelvi  (magyar)  és  az  
idegen  nyelvi  (angol)  beszédpercepciós  folyamatok  közti  kapcsolatot.  A  200  magyar  
általános  iskolás  (11-12  éves)  gyermek  részvételével  elvégzett  kísérlet  elméleti  keretét  a  
beszédpercepciós  folyamat  általános  interaktív,  hierarchikus  modellje  szolgáltatta,  
valamint ezen alapult a felmérés módszeréül  választott GMP és GMP Listening to English 
tesztsorozat. 

Az eredmények  az első és második nyelvi percepciós képességek  szintjének szoros 
összefüggését  igazolják.  Anyanyelven  a  beszédpercepciós  folyamat  három  szintjének  
(észlelés,  értés,  lexikális  hozzáférés) függetlenségét, idegen nyelven  azonban  ezek  szoros  
egymásra  hatását  tapasztaltuk.  Igazolódott  továbbá  az  a feltevés,  mely  szerint  a  lexikális  
hozzáférés  sebessége  és  hatékonysága,  ill.  a  mentális  lexikon  mérete  és  felépítése  
határozza  meg  legnagyobb  mértékben  a  beszédfeldolgozási  mechanizmus  egészét,  
különösképpen  idegen nyelven. Mindez feltehetően az idegennyelv-oktatás  homogenizáló  
hatásának  eredménye.  

Egy  angol  anyanyelvű  kontrollcsoporttal  való  összehasonlítás  megerősíti  továbbá  
azt  a  feltételezést,  hogy  a  magyar  gyermekek  idegen  nyelvi  beszédészlelését  és  
beszédértését  az  anyanyelvi  percepciós  képességeik,  stratégiáik  határozzák  meg.  Az  
anyanyelvi  beszédfeldolgozási  képességek  fejlesztése  az  általános  iskola  felső  
tagozatában tehát  az idegennyelv-tanulás  sikere érdekében is  indokolt.  

SIMON VALÉRIA 
A szónegáció megjelenési formáiról a magyar és a finn nyelvben 

Kulcsszavak:  magyar-finn  kontrasztív,  szónegáció, fosztóképzés,  rész-egész  viszony,  
elidegeníthető/elidegeníthetetlen  tulajdon  

A  szónegáció  lexémaszintű  tagadás,  szemben  a  mondatnegációval,  melynek  
lényege, hogy  a tagadás  a mondat  egészére  irányul. A szónegáció  legelterjedtebb formája 
a  képzőgazdag  magyar  és  finn  nyelvben  a  fosztóképzés.  Mivel  a  fosztóképző  legősibb  
képzőink  egyike,  ezért  formáját és  használatát  tekintve,  érthető  módon,  számos  hasonló  
vonást mutat e két rokon nyelvben, de bizonyos pontokon eltérést  is tapasztalunk. 

Előadásom  első  részében  a  denominális  és  deverbális  fosztóképzés  leginkább  
figyelemreméltó  jellemzőit  vetem  össze  a  finn  és  a  magyar  nyelvben.  A  denominális  
fosztóképzés  kapcsán  a  rész-egész  viszony,  illetve  az  elidegeníthető/elidegeníthetetlen  
tulajdon  problematikájáról  kell  beszélnünk,  melyet  fosztóképzős jelzővel  ellátott  jelzős  
szerkezetekben  vizsgálhatunk.  A  fosztóképző  általában  akkor  jelenik  meg  egy  jelzős  
szerkezet  Nj  elemén,  ha  jelöltje  elidegeníthető  része  N2 jelöltjének.  Elidegeníthetetlen  



tulajdont  jelölő  szón  többnyire  csak  lexikalizált  kifejezésekben  találkozunk  vele,  pl.  
szívtelen  ember -  sydämetön  ihminen.  

A  deverbális  fosztóképzés  magyar-finn  kontrasztív  szempontból  a  reflexív,  a  
gyakorító  és a műveltető képzős igei alapszón mutat említésre méltó  különbségeket.  

Előadásom  második  részében  a  szónegációnak  a  nem  képzőelemmel  alkotott  
formáit szeretném  összevetni  a két  vizsgált  nyelvben.  Ezek  bizonyos  pontokon  szerkezeti  
hasonlóságot  mutatnak, pl. a magyar mentes  és a hasonló jelentésű finn  vapaa utótag vagy 
a  tagadószó,  mely  összetételi  előtagként  mindkét  nyelvben  előfordul,  de  a  finnben jóval 
gyakoribb.  Említést  érdemel  a  magyarban  a  szónegáció  egy  sajátságos  megjelenési  
formája,  a  nem  /  nincs  /  sincs  utótag  egyes  szám  harmadik  személyű  birtokos  
személyragos  főnévvel, pl. lábanincs  madár,  végenincs  birodalom.  

SOLYMOSI  MÁRIA  
Genetikai  közlemények szókészletének korpusz-központú vizsgálata  és  alkalmazott  

nyelvészeti  vonatkozásai  
Kulcsszavak:  specifikus  szakszókincs  (terminológia),  közös szakszókincs,  szövegkorpusz,  

lexikai elemző program,  szaknyelvoktatás  

A  szaknyelvoktatásban  gyakran  szembesülünk  azzal  a  ténnyel,  hogy  minél  
nagyobb  a specifikus szakszókincs  aránya  a szakszövegben,  annál  érthetőbb  a  szakember  
számára,  míg  a  nyelvtanár  komoly  erőfeszítéseket  tesz  a  szöveg  teljes  megértése  
érdekében. 

Az  előadásban  arra  keresem  a  választ,  hogy  a  nyelvtanár  miként  segítheti  a  
szaknyelvi  szövegértés  készségének  fejlesztését,  amelyre  mint  nyelvi  kompetenciára  az  
idegen  nyelvet  használó  szakembernek  szüksége  van.  A  Genetics  című  folyóirat  online  
elérhető  cikkeiből  készített  saját  szövegkorpuszt  felhasználva  a  Range  and  Frequency  
lexikai  elemző  programmal  vizsgálom  a  szakszókincs  rétegeinek  egymáshoz  való  
viszonyát.  A  program  különböző  összetételű  lexikai  bázisokban  teszteli  a  vizsgált  
szövegek  szókészletét.  A  százalékban  is megadott  eredmény  tükrözi  a szakszöveg  lexikai  
összetételét,  amelyből  kitűnik,  hogy  a  specifikus  szakszókincs  mellett  jelentős  a  közös  
szakszókincs  aránya  is.  A  szakember  jól  ismeri  a  szakterülete  fogalmi  rendszerét,  így  
könnyen  megérti  a  specifikus  szakkifejezéseket,  a  terminusokat,  ugyanakkor  az  azokat  
körülvevő  közös  szakszókincset  a  nyelvtanulás  során  kell  szövegkörnyezetben  
elsajátítania. A szaknyelvi  órán a terminus szövegben való megjelenése, a szöveg globális  
megértése és a szövegalkotás válik  hangsúlyossá.  

A  téma  aktualitását  nemcsak  a  szaknyelvoktatás  eredményessége  szempontjából  
tartom  fontosnak,  de  az  Európai  Unióban  megnövekedett  fordítási  és  tolmácsolási  
feladatok nyelvileg pontos és szakszerű ellátása szempontjából is. 



SOMOS EDIT CSILLA 
Az üdvözlőbeszédek tolmácsolásának elviselhetetlen  könnyűsége  

Kulcsszavak:  üdvözlőbeszéd,  tolmácsolás,  nehézségi graduáció,  kohezív  viszonylat  típusa,  
referenciális  elem  

A  tolmácsolandó  beszédek  egy  sajátos  típusa  a  retorikailag  is  igen  fontos  
üdvözlőbeszéd.  A  megbízók  (és  a  laikusok)  tudatában  az  jelenik  meg,  hogy  az  
üdvözlőbeszéd  tolmácsolása  könnyű  feladat,  szinte  bárki,  aki  bírja  az  adott  nyelvet,  
elboldogul  vele.  S  valóban,  az  üdvözlőbeszédek  ritualizált,  standardizált,  direkt  
beszédaktusokat  tartalmazó,  témájukban jól  körvonalazott,  általában  koherens  szövegek,  
így  hát  mind  forrásnyelvi  értelemben  a  megértés  szempontjából,  mind  célnyelvre  
tolmácsolás  szempontjából  a  nagyon  könnyű  vagy  könnyű  kategóriába  tartoznak  -  így  
vélik a tolmácsok  is gyakorta. 

Saját  tolmácsolási  gyakorlatom  és  a  tolmácsolástanításban  szerzett  tapasztalatok  
azt  mutatják, hogy  a témaszerkezet,  a struktúra,  az  illokúciós  aktusok,  a  paralingvisztikai  
aspektusok,  a funkcionális egyenértékűség tekintetében  lényeges  eltérések  mutatkoznak  a  
tolmácsolt  változatokban,  illetve  a  szöveg  nehézségének  megítélésében.  Tudomásom  
szerint  H.G.  Hönig  foglalkozott  eddig  egyedül  a  beszédek  (angol-német)  tolmácsolási  
nehézségeinek  graduációjával,  amelynek  alapján  két  beszédet  elemzek  előadásomban,  
tudomásom  szerint  a  szakirodalomban  először  német-magyar  irányban.  A  kohezív  
viszonylatok  típusa  szerint  megállapítom,  melyik  a  nehezebb  beszéd,  melyik  
tartományban.  Ennek  gyakorlati  jelentősége  lehet  a  tolmácsképzésben  a  felvételi,  a  
gyakorló és a vizsgaszövegek  kiválasztása szempontjából is. 

STANITZ  KÁROLY  
Hasonlóságok és különbségek a genus használatában  a német Ll  és L2 elsajátítás 

során 
Kulcsszavak:  nyelvelsajátítás,  nyelvtani  nem, német mint  idegen nyelv,  tanulási  stratégia,  

tanítási  módszerek  

A  nyelvtani  nemmel  (genus-szal)  rendelkező  nyelvek  a  genusrendszer  struktúráját  
tekintve  három  csoportba  sorolhatók:  ahol  morfológiai  vagy  szemantikai  elemek  alapján  
megállapítható  (nyitott),  amelyeknél  ilyen  mutatók  alapján  nem  állapítható  meg  a főnév 
neme (rejtett), valamint  vegyes szerkezetű  rendszerek.  

Nyelvoktatók  és  nyelvtanulók  egyetértenek  abban,  hogy  azoknál  a  nyelveknél,  
amelyek  a  rejtett  vagy  a  vegyes  csoporthoz  tartoznak,  a  legnagyobb  bizonytalanságot  a  
nyelvtanulás,  és  még  inkább  a  nyelv  használata  során  a  főnevek  nemének  megtanulása  
jelenti. 

Vizsgálatok  sora  bizonyítja,  hogy  a  genus  használatával  kapcsolatban  mind  az  
anyanyelv  elsajátításában,  mind  pedig  az  idegennyelv-elsajátításban  kialakul  valamilyen  
tanulási  és hozzárendelési  stratégia. A német  nyelv a vegyes típusú nyelvek közé tartozik.  
Annak  érdekében,  hogy  segíteni  tudjuk  tanulóinkat  egy  használható  stratégia  



elsajátításában,  célszerűnek  látszik  a  genushasználat  kialakulásának  folyamatát  
összehasonlítani  a  kétféle  elsajátítás  során.  Az  a  vélemény  ugyanis,  mely  szerint  az  
anyanyelv  elsajátításában  a  genus  használatát  könnyedén  megtanulják  a  gyerekek,  nem  
felel meg a valóságnak. 

Az  előadás  a  témában  legismertebb  vizsgálatok  eredményei  alapján  hasonlítja  
össze  a  nyelvelsajátítási  folyamatokat,  és  vonja  le  a  következtetést  a  tanítás  
szempontjából. 

STEFANCSIK  KATALIN  
Metainformációs  struktúrák vizsgálata egy aspergeri autista  nyelvhasználatában  

Kulcsszavak:  autizmus, Asperger  szindróma,  metainformáció,  nyelvhasználat,  
esettanulmány 

A  kommunikációt  az  információ  és  a  metainformáció  váltakozása  jellemzi.  Az  
információ mindig a valóság elemeire,  a hírre,  az üzenetre vonatkozik. A metainformáció  
az  információtovábbítás  módjáról  és  az  információadó  szubjektív  világáról,  
memóriájának  állapotáról  tájékoztat.  Az  aspergeri  autisták  jellemzője,  hogy  
intelligenciájuk  átlag  feletti,  de  a  reciprok  társas  interakciók  minősége  gyenge.  Az  
autizmustól  az  különbözteti  meg,  hogy  hiányzik  a  nyelvi  vagy  kommunikatív  fejlődés  
késése  vagy  retardációja.  Már  fiatalon  olyan  szófordulatokat  használnak,  melyek  
kortársaikra  még  nem  jellemzők.  Nyelvhasználatukra  jellemző  a  közlések  szó  szerinti  
értelmezése.  Nem  értik  sem  az  egyes  megnyilatkozások  pragmatikai  funkcióját,  sem  a  
humort. 

Jelen  előadás  célja,  hogy  kiderítse,  hogy  az  aspergeri  autisták  társalgás  közben  
használnak-e  metainformációs  elemeket,  és  ha  igen,  akkor  ezek  az  elemek  milyen  
szerepet  töltenek  be  nyelvhasználatukban.  Az  előadás  elméleti  kezdete  a  
metainformációról  és  az  Asperger  szindrómáról  közöl  ismereteket,  az  empirikus  rész  
pedig  egy  esettanulmányt  mutat  be.  Az  esettanulmány  egy  nagyobb  kutatás  része,  
melynek  célja  egy  nyelvi  diagnosztikai  rendszer  kidolgozása,  melynek  alkalmazásával  
megismerhetjük az Asperger szindróma és az autizmus spektrum nyelvi jellegzetességeit. 

STEINERNÉ MOLNÁR JUDIT  
Wortschatzarbeit  durch  Semantisierungsverfahren  

Kulcsszavak:  Wortschatzarbeit,  Vermittlung von Synonymen,  Polysemen,  Homonymen,  
Sprachspiele 

Ein guter Übersetzer  muss über  gute Sprachkenntnisse  verfugen und  die  Zielkultur  
kennen.  Die  Herausbildung  der  Übersetzungskompetenz  bedeutet  vor  allem  
Wortschatzarbeit.  Dazu  gehören  die  Vermittlung  von  Synonymen,  Polysemen  und  
Homonymen.  Es  werden  verschiedene  Begriffe  (Wortfeld,  Kollokation  usw.)  



klargemacht,  Sprachspiele  mit Homonymen  und Polysemen  gegeben.  Zur Polysemie  der  
Farbbezeichungen / Adjektive werden  spielerische Aufgaben empfohlen. 

STEPHANIDES  ÉVA  
Eltérő szemantikai  mezők az angolban és a magyarban 

Kulcsszavak:  szűkebb  és tágabb szemantikai  mezők, fordítási  félreértések,  
nyelvelsajátítási  és nyelvhasználati  problémák  

Sok  problémát  vett  fel  a  nyelvelsajátításban  és  a  fordításban  egyaránt  az,  hogy  
milyen kiterjedésű egy-egy lexéma szemantikai mezője a különböző nyelvekben.  

A  jelenlegi  vizsgálatom  többirányú:  1.  melyek  az  alapvető  szemantikai  
szempontok,  amelyeket  figyelembe  kell  venni  az  elemzésben;  2.  mit  tekintünk  egy-egy  
lexéma  elsődleges jelentésének;  3.  mely jelentésben  sajátítja el  a  nyelvtanuló  először  az  
adott  lexémát;  4.  az  eltérések  milyen  hibák  forrásai  lehetnek  a  megértés,  illetve  a  
stilisztika szempontjából. 

A  leírást  és  a  hipotéziseket  az  előadásban  számos  példával  illusztrálom  a  
különböző  szófajokban  és  regiszterekben.  Nem  térek  ki  azonban  a  kifejezésekben  és  
idiómákban előforduló  értelemváltozásokra.  

STURCZ ZOLTÁN 
A nyelvtudás szerepe a pedagógus  pályán  

Kulcsszavak: pedagógus, szaktudás, nyelvtudás, nyelvszemlélet,  életpálya,  minőség 

A  fenti  cím  egy  tágabb  kutatási  téma  részét  képezi,  amelynek  keretében  a  
pedagógusok  idegennyelv-tudási  és  nyelvhasználati  attitűdjének  átfogó felmérése folyik. 
A  kutatás  a  közoktatásban  résztvevők  körében  zajlik,  és  területi,  intézményi,  
foglalkoztatási  szempontból  szórt,  mivel  az  általános  kép  bemutatására  törekszünk.  A  
korpusz  száz  fos  kísérleti  és  ötszáz  fos  törzsfelmérési  bázisra  terjedt  ki.  A  felmért  
létszámban  szak  és  szakpár  szerint  minden  szakterületről  (természettudományi,  
humántudományi,  művészeti,  készségtárgyi  területről  egyaránt)  szerepeltek  pedagógusok.  
A  korpuszba  véletlenszerűen  bekerülő  nyelvtanárokat  is  csak  az  általános  
véleményalkotás szintjén kérdeztük. 

A  nyelvtudás  szerepe  a  gyakorló  pedagógusok  életében  egyre  fontosabbá  válik,  
hiszen  ez a szakmai  munka  számos területét  érinti,  illetve befolyásolja. Ez a  megállapítás  
a pedagógus saját karrierje, életpályája; szakmunkájának minősége; járulékos feladatainak 
teljesíthetősége;  a  pedagógiai  közösség,  azaz  a  tantestület  egésze,  és  az  iskola  vagy  
bármely közoktatási  intézmény presztízse szempontjából egyaránt  igaz. Ezzel  a mondattal 
azt is érzékeltetni kívántuk, hogy a nyelvtudás minősége és a nyelvszemlélet  milyensége a 
pedagógus  és  a tantestület  munkájában összetett  problémaként jelentkezik,  és  szubjektív  
meg objektív tényezőkből  áll össze. 



A  kutatási  anyag  bemutatott  részletei  a  következőkre  adnak  választ  részben  
statisztikai,  részben  szöveges  elemzéssel:  a)  a  nyelvtudás  szerepe  és  fontossága  a  
pedagógusok  körében;  b)  a  nyelvtudás  értékének  több  szempontú  megítélése  a  
pedagógusok  részéről  (az  általános  kép  felől,  a  pedagógus  közvetlen  szemszögéből,  a  
tanulói  hasznosíthatóság  értékének  szempontjából);  с)  a  különböző  nyelvek  rangsora,  
azok  felhasználhatósága  és  a célok  összefüggése; d)  a nyelvtudás  mint  a szakmai  munka  
és  az  életpálya  segítésének  egyik  eszköze;  e)  a  nyelvtudás  megszerzésére  irányuló  
motivációk. 

A kutatás  és a felmérés eredményeiből,  valamint  adataiból  az a tanulság  vonható  
le, hogy a pedagógusok  nyelvtudása, nyelvszemlélete  fontos nyelvpolitikai kérdés,  amivel  
mind  az  iskolavezetésnek,  mind  pedig  az  oktatáspolitikának  foglalkozni  kell,  mert  ezek  
kihatással vannak az oktatás és a nevelés  minőségére.  

SZABÓ  GÁBOR  
Nyelvvizsgafeladatok empirikus illesztése a KER szintjeihez  

Kulcsszavak:  nyelvtudásmérés,  nyelvvizsgáztatás,  empirikus  validáció,  modern  
tesztelmélet,  KER  

A  közelmúltban  dinamikus  fejlődés  indult  meg  a  nyelvtudásmérés  szintjeinek  
egységes  sztenderdekhez  történő  igazítása  kapcsán.  A  Közös  Európai  Referenciakeret  
(KER)  által  meghatározott  hat  nyelvtudásszint  egyre  inkább  a  legelfogadottabb  
sztenderddé  vált  Európában,  sőt  a  világ  más  részein  is.  Magyarországon  a  vonatkozó  
kormányrendelet  módosulásával  valamennyi  akkreditált  nyelvvizsga  rendszer  -
amennyiben  továbbra  is államilag  elismert  módon  kíván működni -  a KER hat szintjéhez 
kell,  hogy  igazítsa  vizsgaszintjeit  2006.  szeptember  1-jéig. Ez  az  illesztési  folyamat több 
módon  is  történhet,  ám  a  legteljesebb  képet  a  modern  tesztelméleti  alapokon  nyugvó,  
kalibrált  mintafeladatokkal  történő  összevetés  adhatja. Az  előadás  az  illesztési  folyamat  
gyakorlati  megvalósítási  folyamatát  tárgyalja,  példaként  alkalmazva  az  ECL  
vizsgarendszer  feladatainak  kalibrált  mintafeladatokkal  történő  összevetésén  alapuló  
empirikus  vizsgálatait.  

SZABÓ ZOLTÁN 
Alkalmazott szövegtan a stilisztikában 

Kulcsszavak:  interdiszciplináris  szövegstilisztika,  a stilisztikai  elemzés  szövegtani  
modellje, 

a stilisztikai  minősítés  műveletei  

A  szövegstilisztika  egy  új,  de  még  csak  kialakulóban  levő  diszciplína,  amelynek  
kialakításán  évek óta dolgozom  (1. erről Egy  lehető szövegstilisztikáról  Nyr. 2005, 4, 437-
451.).  Sajátos  tartalmú,  összetételű,  szemléletmódú  stilisztika,  amelynek  lényeges,  
megkülönböztető  sajátossága  a  textológiai  tartalom  és  meghatározottság.  Egy  



tudományközi  kettősség  sajátos  fejleménye.  Alapja  a  szövegtan  és  a  stilisztika  
interdiszciplináris  kapcsolata.  

Új diszciplína.  Vizsgálati  elveinek  és  módjainak kialakításában  segítségre  szorul.  
Sok segítségre számíthat  forrásától, egyben társtudományától,  a szövegtantól.  Elsősorban,  
de  nem  kizárólagosan  abból,  ami  már  alkalmazott  szövegtan.  Példaként  két  területet  
említhetünk  meg.  

Az  egyik  a  stilisztikai  elemzés,  ami  itt  a  témánk  szempontjából  azt jelenti,  hogy  
szükséges  egy átadható, megtanulható  stilisztikai elemzési modell. És ez a szövegfogalom 
néhány  sajátossága  alapján  (pl.  a  szöveg  globális  struktúra,  szerves  összetettség)  
kidolgozható, továbbfejleszthető. 

A  másik  terület  a  stilisztikai  minősítés,  azaz  a  szövegalkotó  elemek  stiláris  
értékének,  expresszivitásának  a  megállapítása,  megmagyarázása.  Ennek  kidolgozásához  
produktív  lehet  a  szövegelméletekből  kifejlesztett többféle  művelet.  Ilyen  forrás  például  
Wolfram  Köck  szövegidő-elmélete.  Ennek  alapja  a  szövegalkotó  elemek  
egymásutánisága,  időrendje  (mind  a  szövegalkotás,  mind  pedig  a  szövegbefogadás  
folyamatában),  és  aminek  módosításai  stiláris  lehetőségek  forrásai  lehetnek,  például  a  
szövegalkotó  elemek,  a  belőlük  lett  stíluseszközök,  többek  között  a  ritmus  gyorsítása  
vagy  pedig  fékezése,  nyújtása  és  egyáltalán  a  sok  ilyen  eszköz  funkcionálásában  
megfigyelhető késleltetés  (retardáció).  

SZABÓMIHÁLY  GIZELLA  
Jogi-közigazgatási  szövegek magyarra fordítása kisebbségi  helyzetben. A célnyelvi 

norma kérdése  
Kulcsszavak:  szakfordítás,  célnyelvi  norma, szlovákiai  magyar  kisebbség,  magyar  jogi-

közigazgatási  terminológia  és stílus 

Az  1990-es  években  elfogadott  nyelvi  jogi  szabályozás  értelmében  
Szlovákiában  lehetővé  vált  a magyar  nyelv  írásbeli  használata  a hivatali 
kommunikációban  (ügyfél-hivatal  relációban).  Mivel  sem  a  (magyar  anyanyelvű  és  
magyar  iskolákat  végzett)  tisztviselők,  sem  pedig  az  ügyfelek  nem  ismerik  kellő  
mértékben  a  magyar  jogi  szaknyelvet  és  stílust,  a  magyar  hivatali  szövegek  száma  
alacsony,  színvonaluk  nem  kielégítő.  A Gramma  Nyelvi  Iroda  ezen  a helyzeten  kíván  
javítani  a vonatkozó  jogszabályok  magyarra  fordításával,  kétnyelvű  mintaszövegek,  
szlovák-magyar  tematikus szószedetek stb.  összeállításával.  

Ezzel  kapcsolatban  alapvető  problémaként  merül  fel  a norma,  pontosabban  
a célnyelvi  norma  kérdése.  Szakszövegekről  lévén  szó,  az  azonos  funkciójú  
magyarországi  szövegekhez  való  alkalmazkodás  volna  kézenfekvő.  A szlovákiai  magyar  
beszélőközösségben  ugyanis  elméleti  szinten  elvárásként  ez  fogalmazódik  meg,  
a szaknyelvek,  szakterminológia  viszonylatában  a nyelvészek  is  a központi  norma  
átvételét  támogatják. Az  eddigi  kutatásokból  és  reakciókból  azonban  az  is kiderült,  hogy  
Szlovákiában  (szlovák—»magyar  viszonylatban)  kialakult  egyfajta  szaknyelvi  fordítási  
hagyomány,  amely  egyértelműen  forrásnyelvi  orientációjú,  azonkívül  alacsony  magyar  



szaknyelvi  kompetenciájuk  miatt  a szlovákiai  magyarok  bizonyos  standard  szavakat,  
kifejezéseket  (ezen  belül  szakszavakat)  elutasítanak.  Legvégül  meg  kell  említeni,  hogy  
a két  ország  eltérő  intézményrendszere  következtében  a közigazgatás,  az  adójog,  
a szociális  és családjog stb. területén olyan eltérések léteznek, amelyek  lehetetlenné teszik 
-  vagy legalábbis megnehezítik -  a megfelelő magyar(országi)  szakszavak  átvételét.  

Az  előadás  arra  tesz  kísérletet,  hogyan  lehet  a célnyelvi  normát  értelmezni  
ilyen  környezetben  (elsősorban  lexikális  szinten),  és  szövegtípusonként  mennyire  
lehetséges  a magyarországi  célnyelvi normához való  alkalmazkodás.  

SZARVAS JÚLIA 
A Post-process Approach to L2 Writing in an Advanced EFL Setting 

Key  words: L2 writing, post-process,  language  community,  skill  development  

The  criticism  of the process  approach  in L2 writing  instruction  and  research  has  
led  to  the  post-process  era,  which  offers several  new  responses  to  the  challenges  of  L2  
writing.  One  of the possible  new approaches  is to  discover  L2 writing  as a social  act  that  
is performed  in a discourse  community.  The present  study  set  out to  investigate  a way  of  
forming and participating  in such a community  and to examine whether this approach was 
beneficial to the students'  EFL  development.  

The  study  included  12 English  major students  in  a teacher  training  college,  who  
participated  in  an  elective  course  that  was  aimed  at  improving  communication  skills.  A  
requirement  of  the  course  was  to  send  an  e-mail  to  the  class's  mail  group  after  each  
session giving feedback on the discussions.  The analysis of the e-mails, the students'  end-
of-term  comments  and  the  teacher's  notes  all  reveal  that  the  signs  of  an  emerging  
discourse  community  were  very  vague  and  scarce  and  an  interactive  forum  could  not  
form. Furthermore,  without  the teacher's  explicit  and  direct  intervention  and  assessment,  
the students'  EFL writing skills did not  improve.  

SZASZKÓ RITA 
The Effects of Inter-cultural  Contact on 

Adult  Hungarians9  Motivation for  Learning  English  as a Foreign  Language  
Key  words:  inter-cultural  contact,  motivation  and attitude,  motivated  learner  behaviour,  

perceived  importance  of contact,  cognitive  biases  

The investigation  that  is the topic  of this presentation  attempts to gain  insights  into  
the  nature  of  inter-cultural  contact  effects on  adult  Hungarians'  motivation  for  learning  
English  as  a foreign language.  A pilot  questionnaire  study  is based  on data gathered  with  
an  adapted  version  of  Kormos  and  Csizér's  (2005)  questionnaire,  which  focuses  on  the  
question  of  how  inter-cultural  contact  in  a  foreign  language  environment  can  have  its  
impact  on language  attitudes  and subsequently  to second  language  acquisition  motivation  
among  Hungarian  children.  The  present  adapted  questionnaire  validated  by  think  aloud  



protocol  aims  to  highlight  the  dimensions  of  contact,  contact  effect,  motivation  and  
attitude,  motivated  learner  behaviour,  perceived  importance  of  contact  and  cognitive  
biases as the main grouping variables of the research instrument.  These components  were  
yielded  by a preceding  pilot  interview study,  in which the research tool was an adaptation 
of  Kormos  and  Csizér's  (2005)  structured  interview  schedule.  The  questionnaire  used  in  
the present  pilot  questionnaire  study  involving  100 participants  aged  22+  from Budapest  
and  eastern Hungary  was subjected to factor analysis to ensure that  all the  question  items  
cover the dimensions that  they  are intended  to  investigate.  The presentation  discusses  the  
factorial  structure  of  the  questionnaire,  through  which  we  gain  insights  into  what  
components of motivation and inter-cultural contact  are relevant  in a Hungarian  context.  

SZEMERE PÁL 
Optimális  fordításelmélet  

Milyen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy az optimalitáselmélet  értelmezési  
tartományát  kiterjesszük a nyelvészet  más területeire, esetünkben a 

fordításelméletre? 
Kulcsszavak:  optimalitáselmélet, fordításelmélet,  pragmatika,  szövegtípusok,  

terminológia 

Előadásom  azt  a kérdést  vizsgálja,  mennyiben  alkalmazható  az  optimalitáselmélet  
(Optimality  Theory,  ОТ)  a  fordításelmélet  kulcskérdéseinek  tisztázására,  a  problémák  
rendszerbe foglalására, illetve új megvilágításba  helyezésére.  

Az  optimalitáselmélet,  amely  először  Prince  és  Smolensky  1993-ban  közzétett  
cikkében  látott  napvilágot,  eredetileg  a  generatív  nyelvészet  egyik  iskolájaként  vált  
ismertté.  A  szerzők  és  első  követőik  a  generatív  fonológia új  elméleti  keretrendszerének  
szánták,  későbbi  alkalmazási  köre  azonban  magában  foglalta  a  szintaxist  is  (Legendre,  
Grimshaw  és  mások  munkái).  Legújabban  az  optimalitáselmélet  pragmatikai  
érdeklődésének/értelmezésének  lehetünk  tanúi,  Blutner,  de  Hoop  és  Hendriks  pedig  
könyvükben  mondattani  példákon,  illetve  mondatok  értelmezhetőségén  keresztül  a  
nyelvészet  olyan  területeit  igyekeznek  az  optimalitáselmélet  fényében  vizsgálni,  mint  a  
pragmatika,  az igazságérték-szemantika  vagy a nyelvelsajátítás. 

Előadásom  nem  kíván  állást  foglalni  abban  a  kérdésben,  vajon  új  paradigmát  
jelent-e  az  optimalitáselmélet  a  nyelvészetben,  vagy  csupán  ismert  jelenségek  újfajta  
ábrázolása.  Célom  az,  hogy  az  optimalitáselméletből  ismert  megszorítások  segítségével  
választ  keressek  arra  a kérdésre,  hogy  az  egymásnak  ellentmondó  megszorítások  hogyan  
értelmezhetők  olyan,  a  generatív  nyelvészet  érdeklődésétől  meglehetősen  távol  álló  
jelenségekre,  mint  a  fordítás folyamata, a  különböző  szövegtípusok  eltérő  fordíthatósága  
és a terminológia kérdése a fordításban. 



SZENDE VIRÁG 
Szegmentális  és szekvenciális tévesztések a magyart idegen nyelvként tanulók 

beszédében 
Kulcsszavak:  kiejtéstanítás,  beszédképzés,  idegenszerűség,  szegmentális-szekvenciális  

devianciák,  beszédértés  

A  magyarul  tanuló  idegen  ajkúak  15  fős  csoportjával  készített  hangfelvételek  
összehasonlító vizsgálatának  során három kérdésre keressük a választ: 

•  a  két  felvétel  között  eltelt  időben  történt-e  szignifikáns  változás  az  izolált  
szavak ejtésének  minőségében  

•  az  artikuláció  devianciáiban  mely  összetevők  milyen  mértékben  
befolyásolják a kiejtés idegenszerűnek  ítélését,  illetve  

•  idegennyelv-tanuláskor  az  artikuláció  elsajátítási  foka  befolyásolja-e  a  
megértést. 

Az  előadás  elsősorban  arra  tér  ki,  hogy  a  célnyelvi  környezetben  tartózkodó  és  
rendszeres  nyelvoktatásban  résztvevő  kísérleti  személyek  beszédében  milyen  fejlődés  
tapasztalható  a  két  hangfelvétel  elkészítése  között  eltelt  kb.  két  és  fél  hónap  alatt.  A  
hangfelvételeket  magyar  anyanyelvű  személyek  értékelték  előre  megadott  szempontok  
szerint.  A  beszédképzés  idegenszerűségének  megítélése  egyrészt  a  szegmentális-
szekvenciális  devianciák  (hangok  sorrendjének  cseréje,  hanghelyettesítés,  hangkihagyás,  
betoldás,  széttagolás),  másrészt  a szupraszegmentális  tényezők (intonáció, hangsúly, téves 
v.  fölösleges  szünettartás,  ismétlések)  értékelésére  alapozódik.  Statisztikai  számítások  
alapján megállapítjuk, hogy  melyik  az a komponens,  amelyik  a leginkább befolyásolta az 
egyes  szavak  idegenszerűnek  ítélését,  illetőleg  hogyan  változik  az  idegenszerűségi  
értékek  rangsora  a  szavak  és  a  közlők  szerint.  Az  eredményeket  összevetjük  a  
beszédértési  teszt  korábban  már  ismertetett  eredményeivel,  s  ebből  információt  nyerünk  
arról,  hogy  a  nyelvtanítás  egyes  szakaszaiban  milyen  mértékben  befolyásolja  a  
nyelvtanulás  sikerességét  a szakszerű kiejtéstanítás. 

SZERECZ  GYÖRGY  
Illúziók és allúziók 

Kulcsszavak:  irónia, allúzió, retorikusság,  intertextualitás, felidéző  funkció  

Egy  stilisztikai  bázisú  elemzésnek  kiindulópontja  lehet  az  a  felismerés,  hogy  a  
poétikus  nyelvhasználatban  azonosítható  szerkezetek  (alakzatok)  nem  külsődleges  
(díszítő)  elemei  a  szövegnek,  hanem jelentésgeneráló  összetevői.  Vizsgálatom  tárgya  a  
századvég  irodalmának  problematikusságában  is jellegzetes  darabja, Asbóth  János  Álmok  
álmodója  c.  regénye.  Mint  kor-  és  nemzedéki  dokumentumnak  az  irodalomtörténetben  
van megkülönböztetett  helye; stiláris  értékei pedig a műegészen túlnőni  látszanak. Műfaji 
jegyei,  illetve biografikus utalásai  alapján hol vallomásnak,  hol művészregénynek  tetszik.  
Kritikusai  kezdettől  szerkezeti,  dramaturgiai  megoldatlanságát  kárhoztatták,  elismeréssel  
méltatva  ugyanakkor  nyelvi  megformálásának virtuóz  sokszínűségét.  Mindez  önmagában  



is  elegendő  indok tehetne  arra,  hogy  a  szöveg  megismerésében  a stílus  vizsgálata  kapjon  
prioritást.  Ennek  konklúziói  nem  csupán  egy  amúgy  középszerűnek  tartott  regény  
újraértelmezését  és értékelését  eredményezhetik,  hanem,  mivel  a poétikus  nyelvhasználat  
nem  korlátozódik  az  irodalomra,  sokkal  inkább  tekinthető  a  nyelv  egyik  szemantikai  
dimenziójának, sok tekintetben  általánosíthatók.  

SZÉKÁCS ANNA -  SATO NORIKO 
Hogyan kezeljük politikailag korrekt  módon Európában,  az Ázsiában  tabunak 
számító kifejezéseket? -  gondolatok a Távol-keleti  interkulturális  menedzsment  

tantárgy oktatása  közben  
Kulcsszavak: politikailag  korrekt  nyelvhasználat,  ázsiai térség, nyelvben  tükröződő  

ellentétek,  oktathatóság  

A  politikailag  korrekt  beszéd  (nyelvhasználat)  kérdésköre  az  utóbbi  években  
nálunk  is  előtérbe  került.  A  kutatók  véleménye  erősen  megoszlik  arról,  hogy  kell-e  a  
politikailag korrekt  beszéd, ha igen, milyen mértékig,  és mennyire  szükséges  betartani  
az amerikai  mintát.  Számos kutató  elemzésében  találunk japán,  illetve koreai  példákat  
is (Cseresnyési,  Osváth, Hidasi).  

Az  idegen  nyelv  oktatása  során  az  elsajátítandó  lexikából jó  néhány  esetben  a  
tanárnak  kell  törölni  a  korábban  elfogadott  kifejezést,  miután  a  társadalmi  
körülmények  változása  során  megkülönböztető jelentést  kapott.  Vagyis  bár  elvileg  a  
sajtótermékekben,  könyvekben  már  nem  lehetne  megkülönböztető  kifejezés,  mivel  a  
lista egyre bővül, a nyelvoktató felelőssége, hogy napi szinten tájékozódjon. 

A  Budapesti  Gazdasági  Főiskolán  a  Távol-keleti  interkulturális  menedzsment  
tantárgy  oktatása  során  vizsgáljuk  a  régió  három  országának  (Kína,  Japán,  Korea)  
civilizációját,  kulturális  kapcsolatait,  kommunikációs  jellemzőit,  politikáját.  Az  
elemzések  során  óhatatlanul  előjönnek  olyan  tulajdonnevek,  földrajzi  nevek,  
meghatározások,  melyek  innen  Európából  korrektnek,  egyértelműnek  tűnnek,  de  a  
régió  egymáshoz való viszonyában  megkülönböztető,  kirekesztő jellegűek.  A tantárgy 
oktatása  során jelentősséggel  bír,  hogy  azok  a fiatalok, akik  a későbbiekben  esetleg  a  
térséggel  foglalkoznak  majd,  megismerjék  a  régió  érzékeny  pontjait,  és  tisztában  
legyenek a lehetséges korrekt  nyelvhasználattal.  

A  politikailag  korrekt  nyelvhasználat  oktatásához  elengedhetetlen  a  régió  
országain  belül  konfliktust  okozó  kifejezések  feltérképezése.  Ehhez  szükséges  a  
nyelvészeken kívül  a történészek,  a politológusok,  a térség szakértőinek  a bevonása is,  
mivel Kína és Korea,  Korea és Japán, Japán  és Kína egymáshoz való viszonyából  kell  
kiindulni.  Legalább  ennyire  érdekes,  hogy  Európa  mit  vett  észre  ezekből  a  nyelvben  
megmutatkozó  ellentétekből,  és  „melyik  oldalra"  állt,  amikor  állást  foglalt  egy-egy  
kifejezési forma standardizálásával. 



SZÉPE JUDIT 
A közlésfolyamat fonológiai  szerveződése:  

szerkezetismétlő  műveletek afáziások beszédében 
Kulcsszavak:  parafázia,  információhiány,  egyszerűsítés,  kompenzációs  stratégiák,  

szerkezetismétlés 

Az  afáziás  beszéd  fontos  defektiv  jellemzője,  hogy  a  nyelvi  szerkezetek  egyik  
összetevőjének  a  helyébe  egy  másik,  ugyanolyan  nyelvi  szintű  összetevőt  léptet.  A  
jelenség  a  parafázia,  amely  abból  adódik,  hogy  a  sérült  beszédmechanizmus  a  
közlésfolyamatnak egy  adott pontján nem fér hozzá valamely szükséges információhoz. A 
hiányt  kompenzáló  művelet  szünteti  meg úgy,  hogy  a hiányzó  egységet  egy  vele  azonos  
nyelvi szintű, másik elemmel pótolja. 

A  fonológiai  szinten  elemezhető  kompenzációkat  két  folyamattípus  szervezi:  a  
fonológiai  rendszerelemek  sajátosságaiból  adódó  folyamatok,  illetőleg  a  
szekvenciaszerveződésnek  olyan  általános  műveletei,  amelyeknek  hatóköre  a  
grammatikai rendszer bármelyik elemzési szintjére kiterjedhet. 

A szekvenciaszerveződés  elsődleges stratégiája a hiány áthidalására  az információs 
térszűkítés.  Jellegzetes  folyamattípusa  a grammatika  több  elemzési  szintjén  is megjelenő 
szerkezetismétlés.  A  fonológiai  rendszerösszefüggésekből  adódó  folyamatokra  az  
jellemző,  hogy  hatókörük  vagy  a  teljes  elemkészletre,  vagy  annak  egyes  alrendszereire  
terjed ki. 

Egyes  parafáziás  folyamatokban  speciális  mássalhangzó-részhalmazok  vesznek  
részt:  a  /v/  és  /j/,  illetőleg  а  /с/  és  /ае/  a  helyettesítési  folyamatokban  kettős  
természetűeknek  bizonyulnak;  az  /1/,  /г/  és /j/  helyettesítési  folyamatai  pedig  ezeknek  az  
elemeknek a zárhangokkal való speciális viszonyára  utalnak.  

Az  ép beszédbeli tévesztéseknek  a megjelenése nyelvbotlásokban  és a gyors-  vagy 
lezserbeszédben,  továbbá  a  nyelvelsajátítás  folyamán  arra  utal,  hogy  mind  a  
rendszerösszefüggésekből  adódó  folyamatok,  mind  a  szekvenciaszerveződés  műveletei  a  
beszédprodukció általános érvényű  stratégiái.  

SZILÁGYI  ANIKÓ 
Német: a legnagyobb európai  anyanyelv  

Kulcsszavak:  nyelvpolitika,  anyanyelv,  hivatalos  nyelv, kisebbségi  nyelv,  nyelvmegtartás  

A német a legtöbb anyanyelvi beszélőt  számláló nyelv Európában: az  1990-es évek 
elején végzett  felmérések szerint  Európában  kb.  96-98  millió  ember  anyanyelve.  Európa  
területén  négy  állam  (Németország,  Ausztria,  Svájc  és  Liechtenstein)  hivatalos  nyelve,  
ezenkívül  2  országban  tölt  be  regionális  hivatalos  nyelvi  funkciót:  Olaszországban  Dél-
Tirol  területén  és  Belgium  németek  lakta  részén.  E  kétféle  hivatalos  státuszon  kívül  
kisebbségi nyelvként Európa számos országában jelen van. 

Az ezredfordulón bekövetkező politikai-társadalmi  változásoknak  köszönhetően  az  
európai német kisebbség számos része számára megváltoztak  a többséggel való  együttélés  



állami  keretei:  többek  között  a  felbomlott  Csehszlovákia  helyén  megalakult  
Csehországban  és Szlovákiában,  ill. a több országra szakadt volt Szovjetunió területén. 

Az  előadás  megkísérli  a  németet  kisebbségi  nyelvként  beszélők  számbavételét  a  
21.  század  kezdetén,  ehhez  különböző  források  népességre  és  anyanyelvre  (esetenként  
vallásra)  vonatkozó  adatait  dolgozza  föl,  majd  összeveti  azokat  a  90-es  évek  elejéről  
származó  számokkal.  A  korábbi  és  mai  adatok  segítségével  megállapítható,  mely  európai  
országokból „szorult ki" a közelmúltban  a német mint kisebbségi  nyelv.  

Az  előadás  végül  megkísérli  számba  venni  a  kisebbségi  nyelv  megtartását  segítő  
tényezőket,  egyben  rámutat  arra,  hogy  szinte  lehetetlen  megjósolni,  mely  országokban  
van nagyobb esélye a német anyanyelvnek  a megmaradásra. 

SZILÁGYI  ILDIKÓ  
Modern versformák és műfordítás (Claudel  és Saint-John Perse  verset-i  magyarul)  

Kulcsszavak: formaközpontú  szöveg fordítása,  formahűség,  modern  versformák,  
tipográfiai,  metrikai,  szintaktikai  jellemzők  

Az  előadás  arra  a  kérdésre  keresi  a  választ,  hogy  a  modern  költői  formák  (jelen  
esetben  a  francia  „verset")  formai  megkülönböztető  jegyei  milyen  mértékben  őrződnek  
meg a művészi fordítás során. 

A  francia  költészetben  a  prózavers  és  a  szabadvers  után,  a  XX.  század  legelején  
jelentkező  „verset"  versforma  megítélése  a  szakirodalomban  nem  egységes.  Többnyire  
önálló  műfajként kezelik,  de vannak  olyan  nézetek  is,  melyek  a szabadvers  variánsának,  
ritkábban  a  prózavers  egyik  lehetséges  írásmódjának  tartják.  Az  elnevezés  nem  
szerencsés,  hiszen  eredetileg  a  Biblia  számozással  ellátott  sorait  (bekezdéseit)  nevezik  
így. Míg a műfaj első képviselőjénél, Paul  Claudel-nél  a liturgikus hatások  egyértelműek,  
a  későbbiekben  a  vallásos  utalások  háttérbe  szorulnak.  Magyarországon  az  óhéber  
zsoltárokat  idéző  és/vagy  whitmani  hatást  mutató  költemények  megnevezésére  nem  
honosodott  meg  önálló  terminus.  A  francia  „verset"-t  magyarra  vagy  bibliai  versnek  
fordítják, utalva a versforma eredetére, vagy hosszú soros  szabadversnek.  

Paul  Claudel  (1868-1955)  Öt  nagy  Ódáját  (Cinq  grandes  Odes,  1910)  -
pontosabban  a második  óda kivételével  csak részleteket -  a költő,  drámaíró halálának  50.  
évfordulója alkalmából  Szabó Ferenc  fordította magyarra  (Kantáta  három  hangra  és  más  
költemények,  Új  Ember  Kiadó,  2005).  A  Nobel-díjas  Saint-John  Perse  (1887-1975)  
fiatalkori  verseit  -  a  Dicséretek  (Éloges),  Királyok  dicsősége  (La  Gloire  des  Rois)  és  
Anabázis  (Anabase)  című  köteteket  -  Bognár  Róbert  fordításában jelentette  meg  2000-
ben  a Noran Kiadó. A vizsgálati  anyagot  ezek  a magyar  „verset''-fordítások szolgáltatják. 
Összevetjük  az  eredeti  versek  és  a  műfordítások  tipográfiai,  metrikai  és  szintaktikai  
jellemzőit,  és felvetjük e „nehéz" szövegek értelmezésének kérdését  is.  



SZILÁGYINÉ HODOSSY  ZSUZSANNA  
Életkorhoz illeszkedő nyelvpedagógus-képzés  Magyarországon  

Kulcsszavak:  nyelvpedagógus,  korai  idegennyelv-tanítás,  dokumentumelemzés,  
tanítóképző főiskolák,  lineáris felsőoktatási  rendszer  

A  kutatás  célja  a  magyarországi  nyelvpedagógus-képzés  vizsgálata  a  korai  
idegennyelv-tanítással,  -tanulással  összefüggésben.  Hol  és  hogyan  képezték  azokat  az  
adott  életkorhoz  illeszkedő  tantárgy-pedagógiai  ismeretekkel  rendelkező  
nyelvpedagógusokat,  akik  a közoktatás  alapozó  szintjén foglalkoznak  a gyermekekkel  az  
idegennyelv-tanítás,  -tanulás  folyamatában?  Munkám  hátteréül  eredeti  dokumentumok,  
valamint PhD-dolgozatom  szolgálnak, módszerem a dokumentumelemzés.  

Az  ötvenes  évektől  először  az  óvodákban,  majd  1962-től  az  általános  iskola  
alsó  tagozatán  indítottak  kísérleti jelleggel  idegen  nyelvi  csoportokat.  A  Művelődési  
Minisztérium  gondozásában,  1965-ben  jelent  meg  egy  stencilezett  tananyag  a  3.  
osztálytól  induló  idegen  nyelvi  osztályok  számára.  1966-ban  adták  ki  a  szakosított  
tanterű  idegen nyelvi  osztályok  szervezéséről  szóló utasítást.  1973-tól  általánossá  vált  
a 4. osztályos kezdés,  1998-ban megjelentek a készségtárgyakat  idegen nyelven  tanító  
két tanítási nyelvű általános  iskolák.  

A tanítóképző  főiskolák a speciálkollégiumi  (1971), majd a szakkollégiumi  képzés  
(1974) keretében az orosz nyelv  alsó tagozatos osztályokban való tanítására készítették fel 
a  tanítókat.  1987-től  a  szakkollégiumi  képzést  kiterjesztették  az  angol,  a  német,  majd  a  
francia nyelvre is. Az általános  iskolai  idegennyelv-oktató-tanító  szakpár  1990-ben  indult.  
Az  1995/96.  tanévtől  az  idegen  nyelvi  műveltségi  területi  képzés  keretében  folyik  a  
tanítók felkészítése. 

Míg  az  európai  országok  többségében  a  tanítók  életkorhoz  illeszkedő  tantárgy-
pedagógiai  ismeretek nélkül tanítanak alapozó szinten, addig Magyarországon  már a korai 
idegennyelv-tanítás,  -tanulás  indulásakor,  a  hetvenes  évek  elején  megkezdődött  a  
nyelvpedagógus-képzés  a kisiskolások  számára. A tanítóképző  főiskolákon azóta  az adott  
életkorhoz  illeszkedő  nyelvpedagógiai  ismeretekkel  rendelkező  nyelvpedagógusokat,  
tanítókat  képeznek.  A  nyelvi  speciál  kollégium  indikálója  volt  a  tanító  szak  
szakkollégiumi,  majd  műveltségterületi  képzéseinek.  Az  európai  lineáris  felsőoktatási  
rendszerben  az adott  életkorhoz  illeszkedő nyelvpedagógiának,  az alkalmazott  nyelvészet  
és  az  életkorhoz  illeszkedő  pedagógia  tudományos  eredményeinek  hátterével,  most  arra  
ösztönöz bennünket, hogy megújuljon a nyelvtanító-képzés.  

SZILI KATALIN 
Arról, ami a nyelvi változások mögött van... 

Kulcsszavak:  kultúra,  beszédaktusok,  interakció,  résztvevők,  interakciós  és  értelmezési  
normák 

Az  előadás  célja  egyfelől  az,  hogy  hozzájáruljon  a  nyelvi  változások  kevesebb  
figyelemmel  kísért  jelenségeinek,  az  interakciókban  és  a  különféle  



beszédtevékenységekben  megmutatkozó  módosulásoknak  a  feltérképezéséhez.  Másfelől  
keresi  e  változások  magyarázatát,  sorra  véve  azokat  a  hatásokat  (a  társadalmi  
változásokat,  a  globalizáció  befolyásoló  erejét,  a  mindennapi  érintkezéseinkben  
végbemenő  átalakulásokat,  a médiumok  által  közvetített  nyelvi  és nem nyelvi  viselkedési  
modelleket  stb.), amelyek szerepet játszhatnak  a létrejöttükben. 

SZILVÁSI  ZSUZSANNA 
A német nyelv helyzete a norvégiai  idegennyelv-oktatásban  

Kulcsszavak:  iskolai idegennyelv-oktatás,  második  idegen nyelv, a norvégok  és a  német  
nyelv, viták 

Előadásomban  a  norvégiai  idegennyelv-oktatás  helyzetével  kívánok  foglalkozni,  
különös  tekintettel  a második  idegen  nyelvek,  azon belül  is  a német  nyelv  szerepével.  A  
téma  vizsgálatánál  fontos  visszatekinteni  a  korábbi  időkre  is,  mivel  a  különböző  
történelmi  korszakokban  az  egyes  idegen  nyelvek  helyzete,  megítélése  igencsak  eltérő  
volt.  Ez különösen  igaz a német  nyelvre,  a norvégok  németekhez  és  azok nyelvéhez  való  
viszonya  erőteljes  változásokon  ment  keresztül,  ami  jól  megmutatkozik  az  adott  
korszakok oktatási rendszerén  és a tantervein  is.  

Érdekes  azt  is megvizsgálni,  hogy  a diákok  hogyan  viszonyulnak  az egyes  idegen  
nyelvekhez,  milyen  motivációk  alapján  választanak  idegen  nyelvet  az  iskolai  oktatás  
keretein  belül.  

E  témával  való  foglalkozás  azért  különösen  érdekes,  mivel  napjainkban  az  angol  
nyelv  igen  erős  dominanciája  mellett  a  norvég  nyelvpolitika  központi  kérdésévé  vált  a  
második  idegen  nyelv  mint  iskolai  tantárgy  státusa,  amiről  nyelvpolitikával  foglalkozó  
szakemberek,  egyetemi oktatók és gyakorló nyelvtanárok körében heves viták folynak. 

SZIRMAI ERIKA 
Tanulói tudatosság 2006 

Kulcsszavak:  tanulási stratégiák,  önálló tanulás,  tanulói  tudatosság,  tanítóképzés,  
gyakorlati  pedagógia  

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

A vizsgálat tárgya annak kiderítése, hogy a jelen oktatási rendszer mennyiben hívja 
elő  a  fenti  eredménytelenséget  a  tanulási  stratégiák  kialakítása,  valamint  az  önálló  
tanulóvá  nevelés  területén:  Támogatja-e  a  magyar  oktatási  rendszer  a  diákok  tudatos  
tanulóvá  válását,  tanulási  stratégiák  kialakulását?  Eltérőek-e  az  egyes  tantárgyak  által  
felajánlott  lehetőségek?  Van-e  különbség  az  anyanyelven  tanított  tárgyak  és  az  idegen  
nyelvek  tanítása  között  ezen  a  területen?  Mennyiben  készíti  fel  a  tanárokat,  tanítókat  a  



felsőoktatás  erre  a  területre?  A  tanulási  anyagok  adnak-e  segítséget  a  tudatosság  
formálásában? Mutatnak-e változást  az utóbbi  évek?  

SZÍTÓ JUDIT 
„I did not do my homework because I was not here last time" -  avagy  hogyan  

mentegetőzzünk  angolul  
Kulcsszavak:  angol  nyelvű, diskurzuselemzés-óra,  beszédtett, pragmatika,  nyelvtanítás  

Az  előadás  címe  egy  főiskolai  angol  nyelvű  diskurzuselemzés-óra  feladatai  közül  
került  ki.  Ebben  a  feladatban  a  hallgatóknak  azt  kell  megmagyarázniuk,  miért  hat  
különlegesen  frusztráló erővel tanáraik  számára  ez a hallgatói megnyilatkozás. Az átlagos 
másod-harmadéves,  diskurzuselemzéssel  ismerkedő diák számára  erőt próbáló feladat ez, 
hiszen  nemcsak  a  tanár  szempontjainak  megértését  kívánja  tőle,  hanem  ráadásként  egy  
bonyolult  nyelvi-kulturális-kognitív  feladat  végrehajtását  is:  egy  komplex  beszédtett  (a  
mentegetőzés)  felismerését, elemzését,  az angol  és a magyar  struktúrák  összehasonlítását,  
végül  azok  korrigálását.  Az  előadás  megkísérli  néhány  komplex  beszédtett  bemutatását  
angolul  és  magyarul,  és  amellett  érvel,  hogy  a  diskurzuselemzésnek  és  a  pragmatikának  
sokkal  hangsúlyosabban  kellene  megjelennie  a  nyelvtanításban:  egészen  pontosan  annak  
első napjától, az üdvözlések tanulásától  kezdve.  

SZLADEK EMESE 
Szófaji vizsgálat a magyar és a francia pedagógiai  terminológiában  

Kulcsszavak:  magyar, francia,  pedagógiai  terminológia,  korpusz,  szótár  

Három,  általam  kiemelt  szempont  alapján  kerestem  forrást  a  magyar  és  a francia 
pedagógiai terminológia  összehasonlításához.  

Olyan  szövegre  volt  szükségem,  amely  megfelelő  terjedelmű,  lehetőséget  adva  
ezáltal  a  statisztikai  összehasonlításhoz;  rendelkezésre  áll  francia  és  magyar  nyelven  
egyaránt,  lektorált  formában,  könnyen  hozzáférhető  módon;  és  különböző  műfajú  és  
rendeltetésű  szövegeket  tartalmaz,  elkerülve  a monoton  szövegstílusból  adódó  eltolódást,  
aránytalanságot  az elemzett terminusok csoportosítása  során. így esett a választás a Közös 
Európai  Referenciakeretre  (PTMIK,  2002)  és  annak  francia  nyelvű  eredeti  változatára  
(Cadre Européen Commun de Référence, Strasbourg, Conseil de l'Europe,  1998).  

A  szöveg  egészének  feldolgozása  után  a  kigyűjtött  szaknyelvi  kifejezésekből  egy  
francia-magyar,  magyar-francia  pedagógiai  szótárt  szeretnék  készíteni,  amelyben  
nemcsak  a  feldolgozott  szövegben  megtalálható  kifejezésekre, hanem  az  egyes  szavakra  
is  lehet  majd  keresni.  Ehhez  a  többszavas  kifejezéseket  alkotóelemeire  kell  szétvágni,  
mellőzve  a  nyelvtani  szavakat.  Emiatt  tartottam  szükségesnek  a  korpusz  szófaj  szerinti  
vizsgálatát. 

Az  eddig  feldolgozott  szövegben  (12375  szó  franciául  és  9416  szó  magyarul,  a  
teljes  szöveg  13,9%-a)  952 pedagógiai  szaknyelvre  vonatkozó  szót  és kifejezést találtam. 



A  szófaji  összehasonlítás  után  fontos  következtetésekre  jutottam,  amelyeket  
felhasználhatok  a  szótár  elkészítéséhez.  A  szótár  magyar-francia  változatához  további  
szófaji  vizsgálatok  is  szükségesek.  Mivel  a  szócikkek  elkészítését  számítógépes  
programmal  szeretném  gyorsítani,  a bemenő adatok esetében  a magyar nyelvre  vonatkozó 
általános  jellemzők  ismerete  és  a  pedagógiai  szaknyelvre  jellemző  specifikus  
körülmények  figyelembe vétele is szükséges. 

SZLÁVI ANNA 
The Cognitive Etymological Model of Happiness,  Applied  

Keywords:  cognitive  linguistics,  etymology,  cognitive structure  of emotion,  motivation,  
language  acquisition  

According to cognitive linguistics the connection between form and meaning  is not 
arbitrary,  but  is  motivated.  Idioms,  as  generally  believed  nowadays,  are  not  random  
combinations  of  words,  but  the  choice  of  their  elements  is  determined  by  underlying  
mental  processes.  These  mechanisms  hold  to  the  naming  of  words,  too,  which  also  
suggests  that  neither  word  forms  are  combined  randomly  of  letters,  unrelated  to  the  
meaning they stand for. Several  studies prove that the acquisition of idioms  is easier  if the 
motivation  behind the form, that  is, the cognitive structure of the concept,  is known to the 
learner.  As the processes  behind  the  naming,  and the  acquisition,  of  words  are the  same,  
revealing their etymology might similarly be beneficial. Analyzing cross-linguistically  the  
specific  forms  of  the  concept  of  "happiness",  we  find  a  general  pattern,  thus,  a  relation  
among  the  seemingly  unrelated  forms,  building  up  the  cognitive  model  of  the  given  
concept.  By  the  acquisiton  of  such  a  model,  the  learner  will  be  able  to  see  the different 
forms, not  as unrelated  and arbitrary  combinations  to be memorized,  but  as elements  in a  
system  of  relations.  So  what  the  present  study  is  proposing  is  that  the  marriage  of  
cognitive  linguistics  and  etymology  serves  greatly  second  language  acquisition,  and  
through that, applied  linguistics.  

SZÖLLŐSY ÉVA 
A számítógép  terminus - és rokonai - használatának  alakulása  

Kulcsszavak:  terminológia,  idegen terminusok  használata,  idegen terminusok 
magyarítása,  nyelvművelés  

Az  előadás  témája a számítógép  terminus  megszilárdulásának  története  a szakmán 
belül,  a  computer  változatainak  használata  a  nagyközönség  körében  és  az  e  kérdésekkel  
kapcsolatos  szövegértési,  illetve nyelvművelési  problémák.  

A  múlt  század  ötvenes-hatvanas  éveiben  a  hazai  számítástechnika  mint  új  
tudományterület  a kulcsfogalmára  magyar  szavak  közül  kereste  a megfelelőt.  Elsősorban  
a  számológép-párti  matematikusok  és  a számítógép-párti  mérnökök  vitatkoztak,  az egyéb 
terminusok  hamar  kiestek  a  versenyből.  A  terminológiai  bizonytalanság  megértési  



nehézségeket  is okozott,  és  valószínűleg  hozzájárult  ahhoz  is,  hogy  a nyelvművelés  nem  
tudott  hatékonyan  fellépni  az  idegen  terminust  kedvelő,  computer-párti  laikusokkal  
szemben,  pedig  az  angol  szó  használata  nem  a  bennfentességet,  inkább  az  ellenkezőjét  
tükrözte.  (Kérdés:  előállt-e  ilyen  sajátos helyzet  más  szakterületen  is,  és ha  igen,  hogyan  
oldódott  meg?)  A  szakmán  belül  a  hatvanas  évek  végére  egyértelműen  a  számítógép  
győzött.  A  sajtó  és  a  nagyközönség  használta  computer  -  komputer  -  kompúter  -
kompjut er  -  kompjúter  változatokról  a  mai  napig  meg-megújul  a  vita.  Mióta  a  
miniatürizálódó  számítógépek  behatoltak  életünk  minden  területére,  nem  különíthető  el  
élesen  szakmabeliek  és  laikusok  szóhasználata.  A  ma  leggyakoribb  megnevezések  angol  
szavak  {PC,  notebook,  laptop),  a  szakmai  elitnek  már  (vagy  még?)  nincsenek  
versenyképes magyar javaslatai. 

SZŰCS TIBOR 
Weöres-versek német és olasz fordításban 

Kulcsszavak:  kultúraközvetítés,  hungarológia, fogadtatás,  fordításkritika,  magyartanítás  

Az  előadás  hungarológiai  érdekű  fordításkritikai-kontrasztív-nyelvpedagógiai  
jellegű  keretben  vizsgálja  azokat  a  nyelvi  és  kulturális  tényezőket,  amelyek  
meghatározzák  a  magyar  vers  mint  formaközpontú  művészi  szöveg  fordítását,  
költészetünk  fogadtatását,  illetve  a  versszöveg  nyelvoktatásban  történő  hasznosításának  
lehetőségeit.  A  párhuzamos  (összehasonlító)  elemzés  tárgya  Weöres  Sándor  
Rongyszőnyeg  sorozatának  14.  és  99.  verse  (olaszul:  Marta  Dal  Zuffo;  németül:  Heinz  
Kahlau). 

Mindebben  különös  jelentőséget  tulajdoníthatunk  a  nyelvi  jelek  motiváltságából  
levezethető  tartalom-forma  megfelelések  szerepének,  mindenekelőtt  a  nyelv  hangzó  
szintjén működő  zeneiség  és  a jelentéses  rétegben  kibontakozó  képi  világ  eszköztárának,  
valamint  az  intertextuális  és  interkulturális  vonatkozásoknak.  Minthogy  a  vers  szoros  
tartalom-forma  egységében  -  mint  sajátosan  szövegszinten  érvényesülő  összeforrott  
jelentett-jelentő  kapcsolatban  -  természeténél  fogva poétikai  funkcióhoz jut  a  motiváció,  
illetve  a  remotiváció,  a  megközelítés  kitér  azokra  az  összetevőkre  is,  amelyek  jellemző  
módon alakítják ennek működését,  s egyben sajátosan magyar nyelvi jelleget  mutatnak.  

A  párhuzamos  fordításkritikai  elemzés  kettős  (német  és  olasz)  tükörben  kívánja  
kibontani  a  hangzás  és  a  képszerűség  síkján  érvényesülő  remotiváció  (a  deklamáció,  a  
hangszimbolika,  a  versforma,  a  rím,  illetve  a  metafora  rétegében  tartalmasuló)  
stílushatását,  s  figyelemmel  követi,  miként  sikerül  más  nyelvi  közegben  visszaadni  vagy  
legalább  kompenzálni  az  eredeti  versek  erősen  evokatív  konnotációit,  muzikális  és  
vizuális  asszociációit.  



TAMÁS  CSILLA  
Az Erdélyi magyar szótörténeti  tár címszavai 

Kulcsszavak:  címszó, tőszó, összetett  szó, származékok,  szókapcsolatok  

Szabó  T.  Attila  születésének  centenáriumi  évében  az  Erdélyi  magyar  szótörténeti  
tár  szerkesztésének  bizonyos  aspektusairól  beszélni  különösen  aktuális  téma.  Egyik  ilyen  
problematika  a címszavak  kiválasztása.  

Az  Erdélyi  magyar  szótörténeti  tár  címszavainak  kijelölése  eltér  a  megszokottól.  
Szabó  T.  Attila,  a  szótár  anyagának  gyűjtője,  első  hét  kötetének  főszerkesztője  nagy  
mértékben kívánta gazdagítani  a címszavak  számát. Ennek a célja az volt, hogy az erdélyi 
magyar nyelv régiségbeli  szókincsét  mentől teljesebben mutassa be. Ezért a tőszavakon  és  
az  összetett  szavakon  kívül  címszóvá  emelte  a  képzett,  sőt  ragos,  néha  jellel  ellátott  
szavakat  is. Ugyanakkor  a címszók  listája tovább bővült  a laza  összetételekkel,  sőt  olyan  
szókapcsolatokkal  is, amelyek eddig még egyetlen  szótárban  sem szerepeltek  címszóként.  
A  Szótörténeti  tár  szerkesztőjeként  szembesülhetek  minden  problémával,  melyet  felvet  a 
címszavak ilyen módon történő kiválasztása.  

Előadásomban  a  már  megjelent  tizenkét  kötet  anyagát  vizsgálva  kívánom  számba  
venni, hogyan néz ki a gyakorlatban  ez a címszólista.  Sikerült-e betartani  az anyaggyűjtő-
főszerkesztő  elveit  minden  esetben?  Milyen  előnyei  és  milyen  hátrányai  vannak  a  
címszavak  ilyen  mértékű  felduzzasztásának,  egyáltalán  használható-e  egy  ilyen  nagy  
anyag?  A  feltételezhető  előnyök  mellett  hogyan  kívánja  a  szerkesztői  munkaközösség  
orvosolni  a némileg széteső anyagrészek egymásra találását? Hogyan oldható meg, hogy a 
szótár  lehetőleg  mindenki  számára jól  használható  legyen,  nyelvészek  és nem  nyelvészek  
egyaránt haszonnal forgathassák? 

TAMÁS DÓRA 
A lexikai kohézió vizsgálata  a gazdasági szakfordításban az olasz-magyar  nyelvpár  

esetében 
Kulcsszavak:  gazdasági  szaknyelv,  lexikai kohézió,  lexikai  ismétlés, kohéziós  taxonómia,  

kohéziós  láncok  

Az előadás mind a szakszövegeket,  mind a kohéziót  a lexika oldaláról vizsgálja. A 
szövegalkotás  legalapvetőbb  kohéziós  eszközei  közé  tartoznak  a  lexikai  ismétlések,  
amelyek kutatásom tárgyát  képezik.  

Mivel  a  gazdaság  mint  tudomány  a  társadalomtudományok  körébe  sorolható,  a  
gazdasági  szövegek  sem  tekinthetőek  oly  mértékben  egzakt,  tudományos  jellegű  
szövegnek,  mint  például  a  tudományos-műszaki  szövegek,  és  ebből  kifolyólag  
terminológiájuk is nyitottabb, kevésbé  egységes.  

Az  olasz  és  a  magyar  nyelvre  egyaránt  jellemző,  hogy  eredeti  nyelven  írott  
szövegek  esetében  kerülik  az  egyszerű  ismétléseket,  ellentétben  például  az  angol  
nyelvvel,  ahol  kifejezetten  ajánlott  az  azonos  terminus  megtartása  (Scarpa  2001).  A  
fordításokra  vonatkozóan  pedig  elmondhatjuk,  hogy  mindkét  nyelv  kerüli  az  egyszerű  



ismétléseket  annak a fordítási univerzálénak  megfelelően, amely szerint  a fordított szöveg 
mindig  kevesebb  szó  szerinti  lexikai  ismétlést  tartalmaz,  mint  az  eredeti  szöveg  (Baker  
1993). 

A  lexikai  ismétlések  tanulmányozásán  keresztül  kutatási  célom  annak  
megállapítása,  hogy  a  szövegalkotás  szempontjából  mennyiben  különböznek  egymástól  
az  olasz  és  a  magyar  nyelven  írt  szövegek  eredeti  változatban  és  fordításban  egymástól.  
Erre  10-10  db  kétnyelvű,  informatív  sajtószövegen  végzett  kvantitatív  elemzés  alapján  
keresem  a  választ,  Hasan  1984-es  lexikai  kohéziós  taxonómiájának  felhasználásával.  Az  
empirikus  vizsgálat  nemcsak  a  lexikai  ismétlések  gyakoriságát  vizsgálja,  hanem  
megpróbál  választ  keresni  arra  a  feltételezésre  is,  amely  szerint  a  két  nyelv  az  egyszerű  
ismétléseket  nem  azonos  fajtájú kohéziós  eszközökkel  próbálja feloldani mind  az  eredeti  
szövegek,  mind  fordításaik  esetében.  El  kívánom  továbbá  készíteni  a  szövegszintű  
vizsgálat  érdekében  a különböző szövegek kohéziós  láncait  is, amelyek képet adnak arról,  
hogy milyen arányban szerepel  az általános és a szaknyelvi  lexika.  

TAMÁSSYNÉ BÍRÓ MAGDA 
Modalitás  a névszói  csoportban?  

Egy német-magyar  főnévi valenciszótár összeállításánának  hozadékai  
Kulcsszavak:  valens főnevek,  teubert-i  modell, főnévi  igeneves szerkezet,  modalitás  

A főnév argumentumai  a teubert-i modell  szerint az első szinten  alapozódnak  meg,  
felszíni  megjelenésük  a  harmadik  szinten,  az  aktuális  szintaktikai  szerkezetben  gyakran  
többféle  lehet.  A  kontrasztív  valenciaszótárak  megkísérlik  ezen  morfoszintaktikai  
realizációk típusait két (vagy több) nyelven egymásnak megfeleltetni. 

A  főnévi  igeneves  szerkezet  csak  a  német  főnévek  egy  meghatározott  csoportja  
mellett  jelenhet  meg  mint  a  valencia  realizációja.  A  magyarban  ilyen  szerkezet  nem  
fordul  elő  mint  a  főnévi  argumentum  megvalósulása;  itt  a  hogy-gyal  szerkesztett  
mellékmondat  a szokásos  ekvivalens.  

A  megfeleltetések  vizsgálata  során  feltűnt,  hogy  e  német  főnevek  magyar  
megfelelői  is  felmutatnak  egy  morfoszintaktikai jellemzőt,  amely  minden  mondatértékű  
bővítményükben  kötelezően  megjelenik.  Ez  a  morfoszintaktikai  jellemző  csak  azon  
főnevek zárt csoportjánál  lép fel, amelyek mellett  a németben  a főnévi igeneves  szerkezet  
lehetséges. 

A felszíni morfoszintaktikai jellemző a két nyelvben különböző,  de ugyanannál  (és  
úgy  látszik, csak ugyanannál)  a főnévi csoportnál  lép fel. Ez arra engednek  következtetni,  
hogy  e  főnevek  az  első  szinten  valamilyen  azonos  prédikátumot  tartalmaznak,  amely  a  
felszíni realizáció során a két nyelvben különbözőképpen,  de megjelenik. 

A korpuszból  vett példák  alapos vizsgálata  és anyanyelvi  beszélők által  ellenőrzött  
elemzése  arra  enged  következtetni,  hogy  e  főneveknél  az  első  szinten  (szemantikai  
szerkezetükben)  egy modalitást hordozó prédikátum van jelen. 



T. LITOVKINA, ANNA 
„Messziről jött emberre ne bízd a káposztát!" 
A magyar anti-proverbiumok  ferdítési  módjai  

Kulcsszavak:  anti-proverbiumok, ferdítési  módok,  Wolfgang Mieder,  gyűjtés,  adattár  

A közmondások  elferdítése nem új, és nem  is ismeretlen jelenség.  Egyes  szövegek  
széles körben, esetenként több változatban elterjedtek (pl. Addig jár  a korsó a kútra,  amíg  
be  nem  vezetik  a  vizet;  Aki  korán  kel,  egész  nap  álmos).  Közmondás-paródia,  elferdített  
közmondás,  szokásmondás-közhely,  kváziközmondás  avagy  közmondás-persziflázs  -
akárhogy  is  nevezzék,  ugyanerről  a  szövegtípusról  esik  szó  több  magyar  nyelvész  és  
folklorista (Dömötör Ákos, Forgács Erzsébet, Hadrovics László, Hernádi Miklós,  Lendvai  
Endre, T. Litovkina Anna, Nagy Ferenc, Szathmári István, Szemerkényi Ágnes)  írásaiban.  

A közmondásferdítések -  mint jelenség  és műfaj -  nemzetközi  kutatása  elsősorban  
Wolfgang  Mieder  nevével  fonódik  össze,  az  ő  nyomán  nevezzük  ezeket  anti-
proverbiumoknak.  Mieder  meghatározásában  ez  általános  megjelölése  azoknak  a  
szövegeknek,  melyek  a  hagyományos  proverbiumokat  (közmondásokat  és  szólásokat)  
innovatív  módon  átalakítják,  vagy  reagálnak  rájuk.  A  magyar  szövegek  széleskörű  
gyűjtése és részletes vizsgálata csak az utóbbi néhány évben kezdődött  el.  

Előadásomban  a magyar anti-proverbiumok  ferdítési módjait elemzem. Ezek  közül  
a  leggyakoribbak  és  legkedveltebbek  a  következők:  a  közmondás  egyik  összetevőjének  
kicserélése;  kiegészítő  elemek  hozzáadása;  szűkítés;  két  vagy  több  közmondás  
összevonása. 

Az  anti-proverbiumok  ferdítési  módjainak  vizsgálatánál  a  T.  Litovkina  Anna  és  
Vargha  Katalin  közös  adattárában  található  mintegy  7000  magyar  anti-proverbium  
szövegére  támaszkodom.  Adattárunk  egy  része  2005  áprilisában  napvilágot  látott  két  
kötet  formájában:  "Éhes  diák pakkal  álmodik".  Egyetemisták  közmondás-elváltoztatásai  
és „ Viccében él a nemzet".  Magyar  közmondás-paródiák  címmel.  

TOKAJI  ILDIKÓ 
A nyelv és a térképi  nyelv kapcsolata, optimális  kódolás  

Kulcsszavak:  vizuális  kommunikáció,  vizuális kód, térképészet,  generalizálás,  szemantikai  
értelmezés 

Általános  felfogás  szerint  a  nyelv  gondolatok  kifejezésére  és  a  nemzedékek  által  
felhalmozott  tudásanyag  átadására  szolgáló,  kollektív,  objektíve  létező  jelenség,  a  
társadalmi kommunikáció  eszköze. Az információ átviteléhez  minden  esetben  valamilyen  
közegre,  jelre,  kódra  van  szükség,  amelyet  értelmezése  folyamán  dekódolással  fejtünk  
meg. 

A  vizuális  kommunikációba  sorolható  az  emberi  környezet  vizuális  kódban  folyó  
minden  nem  verbális  jelzése.  A  képi  kommunikáció,  (így  a  térképi  is)  Gombrich  
megállapítása  szerint  olyan  közlésekre  alkalmas,  amely  egyedül  így kódolható.  A  lényeg  



az,  hogy  a  dekódolás  vizuális  észleléssel  kezdődik,  majd  a  vizuális  felismerés kódjával 
(ún. ikonikus kóddal) történő dekódolással  folytatódik.  

A  kódolást  több  célból  lehet  végrehajtani.  Egyrészt  olyan  formába  kell  hozni  a  
közleményt,  hogy  az  adott  csatornán  átvihető  legyen,  másrészt  ezt  úgy  kell  végrehajtani,  
hogy  az  üzenet  minél  érthetőbben,  teljesebben,  vagyis  minél  kevesebb  veszteséggel  
jusson  el  a  csatorna  másik  végébe.  Ezt  a  folyamatot  a  térképészetben  generalizálásnak  
nevezzük. 

A  térkép  a  valóságos  világnak  nem  teljesen  önkényes  ábrázolása,  hanem  a  
kommunikáció  tudatos,  egyik  nem  közvetlen  visszatükrözési  formája.  A  térkép  
kommunikációs  jelrendszere  kidolgozott,  az  igényeknek  megfelelően  differenciált,  
szerkezetében  és  eszközeiben  változatos.  Ezért  fontos, hogy  ismerjük a jelek  értelmezési  
folyamatát, tanuljuk meg az így kapott üzenetet szemantikailag  értelmezni.  

TOLNAI ZSUZSA 
Szaknyelvi  kompetencia  modell -  szakmai tananyagfejlesztés - az írott  szövegértési  

feladatok helye és szerepe a rendvédelmi szaknyelvi  vizsgarendszerben  
Kulcsszavak:  szakirodalom,  szaknyelvi  vizsgarendszer  kidolgozása,  tananyagfejlesztés,  

hatékonyság,  összehangolás  

Előadásomban  azt  a  komplex  munkát  szeretném  bemutatni,  amely  a  Rendőrtiszti  
Főiskola  Idegennyelvi  Intézetében  folyik.  A  szaknyelvi  kutatások  eredményeit  
felhasználva  dolgozunk  egy  egyedülálló,  az  Európa  Tanács  ajánlásainak  megfelelő,  
rendvédelmi/rendészeti  szakmai vizsgarendszer  kiépítésén.  Ezzel  szorosan összefügg az a 
termékeny  tananyagfejlesztő munka  is,  amelynek  egyik  eredménye  a  Crime  Today,  egy  
leendő  rendvédelmi/rendészeti  szakmai  nyelvvizsgára  felkészítő  kétkötetes,  a  
legkorszerűbb  elvek szerint készült angol tankönyv. 

2004-ben  elvégeztem  a  rendvédelmi  szerveknél  egy  nagyon  részletes  
szükségletelemzést.  Ennek  adatait  figyelembe  véve  az  írott  szövegértési  feladatoknak  a  
Bl,  B2 és Cl  szinteken  is döntő fontosságúaknak kell lenniük. Előadásom utolsó részében 
az  írott  szövegértés  méréséről,  a  vizsgafeladatok  összeállításának  elméleti  hátteréről  
szeretnék  beszámolni.  Nemcsak  a  globális,  hanem  a  szelektív  és  részletes  írott  szakmai  
szövegértési  készséget  is  mérnünk  kell  szakmai,  autentikus,  megfelelően  kiválasztott  
szövegek  segítségével.  



TÓTH ANDREA 
A memória szerepe a tolmácsolási  folyamatban  

Kulcsszavak:  memóriatárak,  munkamemória, fonológiai  interferencia,  deverbalizáció,  
memóriagyakorlatok 

Jelen  előadás  célja  a  memória  tolmácsolási  folyamatban  betöltött  szerepének  
áttekintése  a  teljesség  igénye  nélkül.  Az  előadás  során  néhány  összefoglaló  gondolat  
segítségével  ismertetem  a  memória  és  a  tolmácsolás  összefüggéseit  vizsgáló  kutatások  
eredményeit. 

A  tolmácsolás  sikerességének  kétségkívül  elengedhetetlen  feltétele  a  három  
memóriatár  (szenzorikus,  rövid  távú,  hosszú  távú)  összehangolt  működése/működtetése.  
Sokan  úgy  gondolják,  hogy  kiemelkedő  szerephez  mégis  a  rövid  távú  vagy  más  néven  
munkamemória  jut.  Számos  vizsgálat  igazolta,  hogy  a  tolmácsok  és  nem  tolmácsok  
memóriakapacitása  megegyezik.  Ezen  kapacitást  a  gyakorlott  tolmácsok  jobban  
kihasználják  fejlettebb  szövegfeldolgozó,  szintetizáló,  analizáló  és  figyelemmegosztó  
képességüknek  köszönhetően.  

A tolmácsolási tevékenység folyamán kialakuló fonológiai interferenciát is a fejlett 
munkamemória  kompenzálja.  Kompenzációra  azért  van  szükség,  mert  a  forrásnyelvi  
szöveg  belső  artikulációja  és  a  célnyelvi  szöveg  felépítése  állandó  kölcsönhatásban  áll,  
ami „zavart"  okozhat.  

Isham  (1994)  egyik  tanulmányában  azt  vizsgálta,  hogy  mire  emlékeznek  a  
tolmácsok  abból,  amit  tolmácsolnak.  A  vizsgálat  eredményei  azt  mutatták,  hogy  a  
tolmácsok  egy  része  a  nyelvi  eszközökre  is  emlékszik,  másik  része  viszont  csak  a  
gondolatokra. 

A  fentiek  arra  engednek  következtetni,  hogy  a  tolmácsképzésben  fontos  szerepet  
kell  kapnia  a  memória  fejlesztésének,  különös  tekintettel  a  munkamemóriára.  Fontos  
továbbá  azon  stratégiák  begyakorlása,  amelyek  támogatják  a  három  memóriatár  
összehangolását. 

TÓTH ÉVA 
Kulturális  kontrasztok  

Kulcsszavak:  idegen nyelv, kultúrkör,  interkulturális  kommunikáció,  kontraszttapasztalat,  
kérdőív 

A  XXI.  század:  globalizálódó  világunk  és  az  egységesülő  Európa  kihívásai  vagy  
akár  az  egyre  tömegesebbé  váló  magánturizmus  során  egyre  gyakrabban  találkoznak,  
kötnek  üzletet,  folytatnak  levelezést  egymással  eltérő  kultúrákból  származó  egyének  és  
társaságok.  A  magyar  nyelv  nagyon  szemléletesen  fejezi ki,  hogy  gyakran  mindannyian  
más nyelvet  beszélnek.  

„...  idegen  nyelveket  tudni  szép"  állította  már  Kölcsey  Ferenc  is,  és  ma  már  ez  
igazán  nem  is  ritkaság.  Egy  idegen  nyelv  elsajátítása  során  nem  csupán  új  szavak  és  
grammatikai  rendszerek birtokába jutunk,  hiszen nem öncélúan tanulunk, hanem tudásunk 



felhasználásával  más  nyelven  beszélő,  más  kultúrkörhöz  tartozókkal  fogunk  kapcsolatot  
teremteni, ahol pedig már nem hagyatkozhatunk  meglévő kulturális  ismereteinkre.  

A  földrajz,  történelem  vagy  társadalomismeret  keretein  túl,  ahol  inkább  a  tárgy  
tudományos  problémái  kerülnek  terítékre,  elsősorban  az  idegennyelv-oktatásnak  kellene  
közvetítenie  azon  kompetenciákat,  amelyek  képessé  tesznek  az  interkulturális  
kommunikációra. 

Előadásom  során  arra  keresek  választ,  hogy  hogyan  tanulhatjuk  meg  kérdéssé  
formálni  a  magától  értetődőt,  miként  dolgozhatjuk  fel  a  kulturális  
kontraszttapasztalatokat,  hogyan  vehetjük  figyelembe  a  saját  reflexióinkat  és  az  idegen  
kultúrából  származót, valamint hogy hogyan szakadhatunk  el az egyes tapasztalatoktól,  és  
miként alkothatunk belőlük  rendszert.  

Külföldön  vagy  itthon,  multikulturális  környezetben  tanulókat  és  dolgozókat  
kértem  meg,  hogy  kérdőívem  segítségével  számoljanak  be  a  témát  érintő  élményeikről,  
valamint  az  1998  óta  működő  nonprofit  közhasznú  Artemisszió  Alapítvány  kitűzött  és  
megvalósult  céljairól. Az  alapítvány  egyik  küldetése,  hogy  a  minél  több  ember  számára  
lehetőséget  biztosítson  olyan készségek  elsajátítására, amelyek javítják a  kommunikációs  
és konfliktuskezelési készségeket,  és hozzásegítenek  a tolerancia,  a kölcsönös megértés és 
az együttműködés  kialakulásához.  

TÓTH SÁNDOR JÁNOS 
Szlovák nyelvhasználat  a Pilis-hegység  iskoláiban  

Kulcsszavak:  nyelvhasználat,  anyanyelvi  revitalizáció,  kisebbségi  oktatás,  
szociolingvisztikai  kutatás, magyarországi  szlovákok  

A pilisi régió a magyarországi  szlovákok  egyik  legrégebbi  és legjobban  megőrzött  
szállásterülete.  Az  iskola  fontos  színtere  a  kisebbségi  nyelvhasználatnak.  így  a  Szlovák  
nyelv  Magyarországon  c.  szociolingvisztikai  projekt  elengedhetetlen  része  a  
nyelvhasználat  mértékének,  helyzeteinek,  minőségének  és  tendenciáinak  feltérképezése.  
Kutatásunk  alapja  az  oktatási  intézmények  személyes  felkeresése  volt.  Az  
intézményvezető  előre  átgondolt  szempontok  szerint  bemutatta  az  intézményt,  a  
közelmúlt  történetét,  változásait,  a  diáklétszám  alakulását  és  a  kisebbségi  nyelvoktatás  
jellegét.  Majd  felkerestük  a  szlovák  szakos  kollégákat,  és  óralátogatás  keretében  
megismertük  a szlovák nyelvhasználatot  a tanórákon. A gyerekekkel  és a szülőkkel  is volt 
alkalom  a kapcsolat  felvételére, a spontán  nyelvhasználat  kutatására.  Vizsgáltuk,  hogy  az  
iskolai  idegen nyelv jellegű  kisebbségi  nyelvoktatás  hogyan  hat  a nyelvhasználat  spontán  
megnyilvánulásaira,  színtereire.  

A vizsgálatok bebizonyították,  hogy nagy erőfeszítésekkel a nyelvoktató  iskolák  is  
hasonló  szintű szlovák tudást adhatnak, mint a kétnyelvűek. A sikerek nem a kategóriától, 
hanem  az  adott  iskola  tanári  karától  és  a  gyerekek  otthoni  szlovák  kötődéseitől  függnek.  
Differenciált  képet  kapunk  Pilisszentkereszt  és  Pilisszentlászló,  e  két  hasonló  adottságú  
falu szlovák  nyelvoktatásának,  nyelvhasználatának  összehasonlításakor.  A nyelvvizsga  és  
a gazdasági  kapcsolatok praktikus  értelmet adhatnak a nyelvtanulásnak,  így nem csupán a  



kisebbségi  hagyományőrzés  -  bizony  elégtelen  -  motivációja  mozgatja  a  szlovákul  
tanulókat.  Mindazonáltal  természetes  szlovák  nyelvhasználatról  csak  elvétve  
beszélhetünk. 

Az  iskolán  belül  és  kívül  is  több  nyelvhasználati  lehetőséggel,  színtérrel,  
alkalommal  lehet haladni  a hétköznapi  szlovák nyelvhasználat  irányába. Az egyik  konkrét  
lehetőség, hogy a nyelvoktató iskolákban is legyenek csak szlovákul tudó vendégtanárok.  

TÖRÖK RÓZSA  MÁRIA  
Kultúrák találkozása -  a fordítás extralingvális  aspektusai  

Kulcsszavak:  nyelvi  kód\ nyelven kívüli  tartalmak,  ideális olvasó, kulturális  akadályok  

A  nyelv  mélyen  kultúrába  ágyazott  jelenség,  egy  adott  közösség  tradíciói,  
kulturális  értékei  meghatározzák  a közösség  által használt  nyelvi kódot. A  kommunikáció  
a  társadalmi  viselkedés  egyik  formája, így  megítélése  az  adott  társadalom  értékrendjétől  
függ.  A  fordítás  a  kommunikáció  egy  speciális  fajtája,  amelyben  az  üzenet  a  
forrásnyelvtől a célnyelvig közvetítőn keresztüljut el. 

A  nyelvek  közötti  közlekedés  számtalan  nehézség  elé  állítja  a  fordítót.  Az  egyik  
legnagyobb  kihívás  azonban  a  forrásnyelvi  szövegben  explicit  módon  nem  jelen  lévő,  
nyelven  kívüli  tartalmak  közvetítése.  A  fordító joga  és  felelőssége  eldönteni,  hogy  ezen  
extralingvális  elemeknek  milyen jelentősége  van  a teljes  mü  értelmezése  során,  valamint  
azt, hogy milyen nyelvi eszközökkel kívánja ezeket átkódolni a célnyelvi olvasó  számára.  

Előadásomban  megpróbálom  megvizsgálni,  hogy  „coulthardi"  értelemben  ki  az  
ideális  cél-  és  forrásnyelvi  olvasó,  konkrét  példákon  elemezni,  hogy  a  fordító  milyen  
eszközöket  használ  vagy  nem  használ  a  lexikális,  de  elsősorban  a  kulturális  tartalmak  
átkódolására,  s a két nyelv olvasói közt meglévő kulturális akadályok  eltávolítására.  

TÖRÖKNÉ SZILÁGYI  KATALIN  
L'enseignement  du participe français aux apprenants  hongrois,  problème  

linguistique,  problème  pédagogique  
Kulcsszavak: fonctions  du participe,  difficultés  pédagogiques  

Le  participe  en  français  est  lié  à  deux  catégories  grammaticales:  d'un  côté  au  
domaine  nominal,  d'un  autre  côté  à  celui  du verbe.  Une  difficulté de  définition  se  pose:  
qu'est-ce  que „l'adjectif verbal",  et qu'est-ce  que „le gérondif'. A cette difficulté s'ajoute 
une  autre:  celle de la distinction  du „participe  présent"  et  du „participe passé".  Il  est clair 
qu'il  s'agit  de  catégories  morphosyntaxiques  différentes,  mais  il  faut  voir  aussi  qu'en  
changeant  de catégories,  on  est  envisagé  à des problèmes  morphologiques  différents qu'il 
convient  d'expliquer.  

Pour  se  permettre  de  voir  plus  clair,  il  est  intéressant  de  connaître  les  définitions  
que  les  grammaires  françaises donnent  à ce  sujet. En  parcourant  les  chapitres  concernés,  
des contradictions  de natures  différentes apparaissent.  La définition des deux éléments  en  



question  (le  gérondif  et  l'adjectif  verbal)  n'est  pas  homogène,  et  les  auteurs  se  
contredisent  dans beaucoup  de cas.  Je voudrais,  dans  mon  article, proposer  une  approche  
distinctive  des catégories  concernées. Je voudrais  examiner d'abord  les formes en -ant, et 
d'essayer  de  créer  des  sous-catégories  liées  à  des  fonctions  différentes:  la  fonction  
adnominale,  la fonction verbale, la fonction adjectivale. 

L'analyse  des  catégories,  et  surtout  celle  des  problèmes  posés  aux  apprenants,  
permet  de  tirer  des  conclusions  pédagogiques.  L'apprenant  rencontre  des  difficultés lors 
du  choix  du  gérondif  ou  du  participe,  et  des  complications  d'accord  s'imposent  dans  le  
cas du participe présent utilisé comme adjectif verbal. 

TURCSINÉ TANCZENBERGER  SZILVIA  
Az óvodai előkészítő programok hatása az  írástanulásra  

Kulcsszavak:  kisgyermekkori  írástanulás, pszicholingvisztika,  íráskészség  fejlődése,  
iskolaérettségi  vizsgálat  

A  hangzó  nyelv  vizsgálata  még  a  múlt  század  elején  is  előnyt  élvezett  az  írott  
nyelv vizsgálatával  szemben, annak ellenére, hogy az egyén már gyermekkorban képes  az  
emberi  nyelv  valamennyi  formájának  (így  az  írottnak  is)  elsajátítására.  Azt  sem  
jelenthetjük  ki  kategorikusan,  hogy  az  írás  elemeinek  elsajátítása  kisiskolás  korban  
kezdődik,  hiszen már kisebb korban  is erős érdeklődést  mutatnak  a gyermekek  a betűk  és  
egyéb írott jelek  iránt.  

Az  írott  magyar  nyelv  elsajátításának  folyamatáról  még  nem  áll  rendelkezésünkre  
tanulmány.  Elmondható,  hogy  az  írással  többnyire  a pedagógia  és  az  anyanyelvi  nevelés  
területén  belül  foglalkoznak,  azt  azonban  nem  tudjuk  pontosan,  milyen  folyamat  
eredményeképpen tanulnak meg gyermekeink  írni.  

A  kutatás  összefüggéseket  próbál  keresni  a  gyermekeknek  az  óvodában  és  az  
általános  iskola  1. osztályában  nyújtott teljesítménye között.  Kijelenthető-e,  hogy  azok  a  
gyerekek,  akik jól teljesítettek az iskolaérettségi  vizsgálaton  (különös tekintettel  az írással  
kapcsolatos  feladatokra), az  1. osztályban  is ugyanolyan jó eredményeket  érnek el? 

A  vizsgálati  alanyok  ugyanabba  az  óvodába jártak,  és  ugyanabban  az  osztályban  
kezdték  meg  tanulmányaikat.  Vizsgáltam  az  óvodai  programot,  az  óvodai  iskolaérettségi  
vizsgálat  eredményeit,  majd  ezeket  összevetettem  az  1.  osztály  végén  elvégzett  
íráskészség-felmérő feladatlap eredményeivel. 

TUSKA TÜNDE 
A magyarországi  szlovákság kisebbségi  magazinjáról  

Kulcsszavak:  szlovák,  kisebbség,  elektronikus  média,  kultúraközvetítő,  identitás  

Az  Európai  Unióba  való  belépéssel  az  ún.  kis  nyelvek  helyzete  nehezedik,  
mindinkább  előtérbe  kerül  a  nyelvhasználat  jövője.  Ennek  ellenére  megfigyelhető  egy  
ellentétes  folyamat  is.  A  kisebbségi  kultúrák  az  identitásuk  hangsúlyozásával  próbálnak  



ellenállni  a  homogenizáló  hatásnak.  Dolgozatom  a  „Domovina"  szlovák  nyelvű  
kisebbségi  magazin  kultúraközvetítő  szerepéről  szól.  Az  adást  23  éve  heti  
rendszerességgel  közvetíti  a  Magyar  Televízió.  Munkámban  a  műsor  mind  a  
Magyarországon  élő szlovák kisebbségre,  mind a többségi társadalomra  gyakorolt  hatását,  
kultúraközvetítő  szerepét  tárgyalja.  Bemutatja  a  műsorra jellemző  nyelvi  sokszínűséget,  
hiszen  a  szlovák  irodalmi  nyelven  kívül  hallható  egy-egy  régió  nyelvjárása,  illetve  az  
evangélikus egyházban még mindig használatos bibliai cseh nyelv is.  

UDVARHELYI  BEATRIX  
Automatizmus  és önkontroll  a zöngeképzésben 

Kulcsszavak:  hangképző  szervek, zöngeképzés,  tartós rekedtség,  stroboszkópos  
videofelvétel,  gége  

A primer hangképzés  helye a gégében  van. A hangszalagok  a gége pajzsporca és  a  
kannaporcok  között  feszülnek,  mozgatásukért  a  bolygóideg  egyik  ága,  a  nervus  
recurrentis  a felelős. Összehangolt  finom működésük szükséges a tiszta hangképzéshez.  A  
hangképző  szervek  bármilyen  anatómiai,  ill.  működési  zavara  hatással  van  a  
hangképzésre. 

Előadásomban  a zöngeképzés  sajátságait  egy balesetet  elszenvedett,  majd tartósan 
rekedtté  vált,  később  egyéb  szövődményeken  is  átesett  fiatal  lány  esetén  keresztül  
szeretném  bemutatni.  A  lány  állapota  többször  is  váratlan  fordulatot  vett.  Sürgős  műtét  
elvégzése  is szükségessé vált, végül a gyógyulása spontán zajlott. 

A  beteg  nyomon  követésére  stroboszkópos  videofelvételeket  készítettünk,  mely  
módszer alkalmas a hangszalagok  finom működésének  detektálására.  

A betegség lefolyásában beállt több váratlan fordulat miértjére máig nem találtuk  a  
választ.  Jól  látható  azonban,  hogy  a  gége  milyen jól  felépített,  finom működésre  hivatott  
szervünk,  mely  mind  sérülés,  mind  egyéb  belgyógyászati,  ideggyógyászati  hatásra  
érzékenyen  reagál.  Nagy  kihívást  jelent  nekünk  orvosoknak  annak  a  szervnek  a  
vizsgálata,  kezelése,  mellyel  mind  az  életet  adó  levegő tüdőnkbe juttatását,  mind  emberi  
mivoltunk egyik lényeges elemét, a beszédet  végezzük.  

Jelen esetben  az események  szerencsés  lefolyására kevés ráhatásunk volt,  inkább  a  
történtek  nyomon  követésére,  rögzítésre  szorítkozhattunk  csak.  Azt  sem  dönthető  el  
pontosan,  mitől  javult  a  hangszalagok  beidegződése,  mitől  állt  helyre  a  luxálódott  
kannaporc.  Ez  is  azt támasztja alá,  hogy  szervezetünk  automatikus  folyamatok révén  is  a  
fiziológiás  állapot  visszaállítására  törekszik.  Talán  a  mindvégig  elkerülni  igyekezett  
légcsőmetszés  volt  a  kulcsfontosságú  a  gyógyulásban,  hiszen  tehermentesítő  funkciója  
révén hozzájárulhatott a gége fiziológiás állapotának ismételt  kialakulásához.  



UHRIN ERZSÉBET 
Kétnyelvűség  és szlovák nyelvhasználat  a magyarországi  szlovákság  új  

intézményeiben 
Kulcsszavak:  magyarországi  szlovákok,  intézmények,  törvény,  nyelvhasználat,  

kétnyelvűség 

A  magyarországi  szlovákok  társadalmi  életében  jelentős  fordulópontnak  
tekinthetjük  a  rendszerváltozás  éveit.  Az  asszimilációba,  a  nyelvvesztés  tényébe  
ismételten  -  mint  a  történelme  során  annyiszor  -  csendesen  beletörődő  nemzetiség  
aktivitása  a  nyolcvanas  évek  végén  hihetetlen  mértékben  megnőtt.  A  szlovákok  sorra  
hozták  létre  új  szervezeteiket,  intézményeiket,  később  önkormányzataikat.  A  változások  
jogi  alapját  az  1993/LXVII  számú  törvény  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogairól  
teremtette  meg,  mely  a  későbbiekben  is  bizonyíthatóan  jól  ösztönözte  a  nemzetiségek  
öntevékenységét.  A  következő  mérföldkőnek  a  2003-as  esztendő  tekinthető,  amikor  is  
először  különítettek  el  az  állami  költségvetésben  a kisebbségi  intézmények  támogatására  
440  millió  forintot.  Az  Országos  Szlovák  Önkormányzat  ennek  a  döntésnek  a  hatására  
létesített  a már tulajdonában lévő kutatóintézet  és hetilap mellé további új  intézményeket,  
mint  a  Slovenské  dokumentacné  centrum  (Szlovák  Dokumentációs  Központ),  Slovenské  
osvetové  centrum  (Szlovák Közművelődési  Központ),  Slovenské  divadlo  Vertigo (Vertigo 
Szlovák  Színház), Slovenské  metodické  centrum pre  materské  skoly  (Szlovák  Módszertani  
Központ  óvodák  számára),  Verejnoprospesná  spolocnost'  sluzieb  a  zúzitkovania  
nehnutel'nosti Legatum  (Legatum Ingatlankezelő  és Hasznosító  Társaság).  

Az  előadás  ezen  legújabb  nemzetiségi  intézmények  szóbeli  és  írásbeli  
nyelvhasználatát  mutatja  be,  különös  tekintettel  a  kétnyelvűség  kérdéseire,  a  szlovák  és  
magyar nyelv használatának  arányaira jelenlétére. 

URBÁN ANNA 
Angol és magyar fiatalok szlenghasználata  

Kulcsszavak:  ifjúsági  nyelv, diáknyelv,  szleng,  női és férfi  szleng,  negatív  beszédmód  

A  'youth  culture',  a  fiatalok  kultúrája  egyre  inkább  elkülönül  a  felnőttekétől.  
Szókincsük,  beszédmódjuk  annyira  sajátos,  hogy  egy  felnőtt  számára  egyre  nehezebb  
feladat megérteni egy-egy beszédhelyzetben  a fiatalok szavait, kifejezéseit. 

A  szlenget  mint  fogalmat  nehéz  megfogalmazni.  A  szociolingvisztikai  kutatások  
nagy része  a szlengek  lexikális  rétegeinek  feltárására, közlésére  szorítkozik.  Érthető,  hisz  
a  szlengek  szókincsük,  szóalkotásuk  és  frazeológiai  kincsük  tekintetében  ütnek  el  a  
legszembetűnőbben  a köznyelvtől. 

A  szleng  minden  szempontból  része  a  nyelvi  rendszernek,  mivel  az  annak  
törvényeit  is  követi.  Jelisztratov  szerint  „a  szlengelemek  ugyanazokban  a  mondattani  
konstrukciókban  kelnek  életre,  mint  amelyeket  a  szlenget  nem  beszélő  emberek  is  
használnak.  A  szleng  sajátságai  ott  nyilvánulnak  meg,  ahol  lehetőség  van  a  rendszer  
alapjait nem érintő nyelvi eszközök  variálására."  



Jelisztratov  a  szociolingvisztikai  kutatások  egyoldalúságával  kapcsolatban  így  
fogalmaz:  „A  szlenget  rendszerint  szókincsként,  lexikonként  [...]  furcsaságok  
felsorolásaként képzelik  el. Általánosan  elfogadott tétel, hogy nincs  külön  szlengnyelvtan  
és  szlengfonetika.  [...]  A  szlengeknek  megvan  a saját hangtanuk  és  alaktanuk,  bár  egyik  
sem különleges, nem eredeti."  

Egy  hallgatókkal  közösen  végzett  empirikus  kutatás  alapján  a  fentiekhez  
szeretnénk  hozzáfűzni,  hogy  a  szlengnek  megvan  a  saját  fonológiai  eszköztára.  A  
hangsúly,  a hanglejtés,  a beszédtempó  egyaránt  a  fonológia jelenségcsoportjába  tartozik.  
Véleményünk  szerint  ezeket  a  nyelvi  szinteket  fontos  volna  bevezetni  a  
szociolingvisztikai  kutatások  körébe,  hiszen  olyan  kifejezöerőt  képviselhetnek,  amely  
önmagában  eltávolíthatja  a  nyelvhasználatot  a  köznyelvtől.  A  fonológiai  eszközök  
képesek  lehetnek  egy  szleng  vagy  egy-egy  szlengjelenség  létrehozására.  Még  ezen  belül  
is  számos  felfedezésre váró területet  lehet  fellelni, mint például  a férfiak és a nők közötti  
eltéréseket.  Egy  másik  érdekes  kutatási  terület  a  különböző  kultúrákban  felnövő  fiatalok  
nyelvhasználatának  összehasonlítása,  annak  vizsgálata,  hogyan  hat  az  angolszász  
szlenghasználat  a többire. 

UZONYI PÁL 
A valencia  és a szótár 

Kulcsszavak:  lexikográfia,  valencia, fakultatív,  korpusz,  magyar-német  

Az  egynyelvű  értelmező  és  a kétnyelvű  szótárak  többsége  tartalmaz  a  valenciával  
kapcsolatos  adatokat.  Ez  általában  az  esetvonzatok,  illetve  vonzatnak  számító  
elöljárószók vagy névutók megadása. A szótárak közt különbségek  lehetnek a tekintetben, 
hogy  milyen  mértékben,  illetve milyen  formában közlik  ezeket  az információkat:  minden 
esetben,  vagy  csak  eltérés  esetén;  metanyelven,  anaforákkal  vagy  példákkal.  A  
hagyományos  vonzatmegadástól  egyes  szótárak  az utóbbi  időben  azáltal  lépnek tovább  a  
valenciaszerkezetek  megadása felé, hogy jelölik  az elhagyhatóságot,  illetőleg feltüntetik a 
határozói valenciabővítményeket  is.  

Tesniére  valenciaelméletének  megjelenése  óta  számos  egynyelvű  valenciaszótár  
született,  legtöbbjük német.  Ezek  általában  meglehetősen  részletes  információt nyújtanak 
a  lemmák  és  aktánsaik  közti  szintaktikai  és  szemantikai  relációkról.  A  kétnyelvű  
lexikográfiában általában  nem hatolnak  ilyen mélységig,  leggyakrabban  (de nem mindig)  
vonzatszótárak  születnek.  Ez  igaz  a  német  és  magyar  nyelv  kombinációjára  is,  ahol  a  
kivételt a Német-magyar  főnévi valenciaszótár jelenti  (szerk.: Bassola Péter).  

Egy magyar kiinduló nyelvű  igei valenciaszótár  már azért  is újdonság lenne, mivel 
egynyelvű  magyar valenciaszótárt  eddig nem adtak ki. Erős, de önmagában nem elegendő 
kiindulási  alapot  jelenthet  Halász/Földes/Uzonyi  2002  és  Hessky  2002,  de  -  főként  az  
elhagyhatóság jelölése miatt -  kiterjedtebb korpuszvizsgálatra  is szükség van.  Szerencsére  
immár  mind  magyar,  mind  német  nyelven  könnyen  hozzáférhető,  jelentős  méretű  
elektronikus  szövegkorpuszok  állnak  rendelkezésre.  A tervezett  valenciaszótár  nem adna  
részletes szemantikai  leírást, megelégedne  a 'vki'  és 'vmi'  megkülönböztetésével,  cserébe  



viszont  a  részletes  valenciaszótárakéhoz  képest  lényegesen  nagyobb,  több  ezres  
címszómennyiséget  kínálna.  A  korpuszvizsgálat  révén  ugyanakkor  nem  lenne  hiány  
autentikus példamondatokban. Az elhagyhatóság fogalma és tesztelhetősége  is régi téma a 
szakmán  belül,  ebben  is  egy  könnyen  értelmezhető,  felhasználóbarát  verziót  kell  alapul  
vennünk, ha gyakorlatorientált  szótárt  tervezünk.  

VALLÓ ZSUZSA 
Reáliák és  pragmatika 

Kulcsszavak:  színpadi  mű, fordított  szöveg,  élő jelleg,  stratégiák,  reáliák  

A színpadi mű fordítójának időnként még a szokásosnál  is nehezebb dolga akad. A 
fordított szöveg  ugyanis  egy, az élőnyelvi  beszédszituációhoz  nagyon hasonló  helyzetben  
hangzik  fel, ahol  a közlésben részt vevő két fél (esetünkben a színpadról  elhangzó  szöveg  
és  a  közönség)  között  „élőben",  adott  helyen  és  időben  kell  kapcsolatot  teremtenie.  Ez  a  
jelenidejűség és az „élő" jelleg megnehezíti  a fordító dolgát. 

A  dolgozat  azt  vizsgálja,  hogyan,  milyen  stratégiákat  alkalmaznak  a  fordítók,  
amikor  ilyen típusú szövegben reáliákkal  találkoznak.  

VARGA ÁGNES 
Géppel fordított szövegek hibái  

Kulcsszavak:  gépi fordítás,  utószerkesztés, post-editing,  hibajavítás,  referenciális  
ekvivalencia 

Nem  vitatható,  hogy  a  géppel  fordított  szöveg  nem  összehasonlítható  az  emberi  
fordítással,  mégis  vannak  olyan  esetek,  amikor  szükség  van  rá.  A  gépi  fordítás  hatalmas  
előnye  a  sebesség,  amellyel  időt  és  pénzt  takaríthatunk  meg.  Hátránya  viszont  az,  hogy  
egy  mesterséges  nyelven  írott  szöveget  hoz  létre,  amely  esetleg  nyelvtanilag  helytelen,  
vagy  stílusbeli  hiányosságai  vannak. Az  is  előfordulhat,  hogy  a  forrásnyelvi  és  célnyelvi  
szövegben  nincs  meg  a  referenciális  ekvivalencia  sem,  azaz  súlyos  félrefordítások  
fordulhatnak  elő.  Ha  a géppel  fordított  szöveget  szeretnénk  bármilyen  célra  felhasználni,  
szükség  van  emberi  erőforrásokra  ahhoz,  hogy  a  szöveget  „kijavítsuk",  azaz  olyan  
formára  hozzuk,  amely  könnyen  olvasható,  nyelvtanilag  minimális  mennyiségű  
(értelmezést  nem  zavaró)  hibát  tartalmaz,  és  ami  a  legfontosabb,  a  forrásnyelvi  szöveg  
tartalmának  megfelel.  Ez  a javítási  folyamat  az  utószerkesztés  (post-editing).  Az,  hogy  
mennyire  szeretnénk  a  szöveget  az  emberi  fordításhoz  hasonlóvá  tenni,  a  felhasználási  
céltól és szituációtól függ. 

Ebben  a tanulmányban  arra  próbálunk  választ  találni,  hogy  melyek  azok  a  hibák,  
amelyek  a szöveg értelmezését  megakadályozzák  vagy zavarják. A hibákat  megpróbáljuk 
kategóriákba  sorolni,  és  fokozatokat  felállítani  arról,  hogy  az  olvasót  milyen  típusú  hiba  
milyen  mértékben  zavarja.  Vajon  képes  az  olvasó  értelmezni  a  szöveget  az  eredeti  
ismerete  nélkül,  ha  a  referenciális  ekvivalencia  nem  valósul  meg?  Hol  van  ennek  a  



határa?  Megpróbálunk  arra  a  kérdésre  is  választ  találni,  hogy  a  géppel  fordított  szöveg  
tartalmának megértését vajon befolyásolja-e a nyelvtudás vagy nyelvészeti  előképzettség.  

A  vizsgálatot  kérdőíves  felméréssel  végeztük,  foként  egyetemi  hallgatók  
segítségével. 

VARGA-HASZONITS  ZSUZSA  
Az eszperantó mint  kultúraközvetítő  és -hordozó nyelv 

Kulcsszavak:  eszperantó,  interkulturalitás,  etnikum,  kultúramegőrzés,  diszkontinuitás  

Az  eszperantó  mint  sajátos nyelvi  és kulturális  manifesztáció  sokrétű  szerepet  tölt  
be.  Nemzetközihídnyelv-szerepéből  adódóan  segít  védeni  és  megőrizni  az  etnikus  
nyelveket  és  kultúrákat  (különösen  az  ún.  „kis  népek"  és  „kis  nyelvek"  kultúráját)  -
bebizonyosodott,  hogy  az eszperantó  alapján készített  műfordítások  sok  esetben  hűebbek  
az  eredetinél,  mert  eszperantóul  könnyebben  és  pontosabban  lehet  reproduktálni  az  
eredetit;  így tehát hozzájárul az ezeken a nyelveken  született  szellemi  értékek,  elsősorban  
az  irodalom  megismertetéséhez.  Továbbá:  az  eszperantó  révén  olyan  népeket,  
etnikumokat  is  megismerhetünk,  akiknek  a  kultúrája,  a  hagyományai,  a  vallása,  a  
gazdasági  és társadalmi  berendezkedése  a miénktől  lényegesen  vagy  alapvetően  eltér.  Ez 
azzal  az eredménnyel  is jár,  hogy  az ember  mind  etnikai  szempontból,  mind  kulturálisan  
toleránsabbá  válik:  más  idegen  nyelvek  tanulása  esetén  erre  a  kulturális  ismerkedésre  
kevesebb idő és alkalom adódik.  

Ugyanakkor  az eszperantó  különleges  kultúrát  is hordoz,  saját kultúrát  is  közvetít.  
Ennek  a kultúrának  a megőrzési  és  átadási  módjai részben  hasonlóak,  részben jelentősen 
eltérnek  az  etnikus  nyelvek  és  kultúrák  esetében  tapasztaltaktól.  A  hasonlóság  abból  
adódik,  hogy  az eszperantó  kultúra  sem más,  mint  egy  közösség  szellemi  munkájának az 
eredménye  (persze  nyilvánvaló,  hogy  fizikai  munkateljesítményekről  itt  nem  
beszélhetünk). Az eltérés forrása pedig a nemzetközi kultúra  diszkontinuitása.  

Milyen kultúrát  hordoz az eszperantó,  hogyan,  és melyek ennek a nyelvi  eszközei?  
Vagyis:  hogyan  képeződik  le a nyelvben  a közösségi  összetartozás,  a közös  tudás,  amely  
lehetővé  teszi  az  eszperantó  működését  mind  korlátozott,  mind  kidolgozott  kódként?  
Hogyan  szolgál  e  nyelv  kulturális-irodalmi  közvetítőként?  Ennek  kapcsán  egy  központi  
területet  mutatok be dióhéjban: a frazeológiát. 



VARGA  ORSOLYA  
Fordításszemlélet  Hollandiában és Magyarországon  a XX. század első felében 

Babits Mihály (1883-1941)  és Albert Verwey (1865-1937) fordításszemlélete Dante 
Isteni 

Színjátéka fordításának tükrében 
Kulcsszavak:  XX.  század,  holland,  magyar, fordításszemlélet,  Dante Isteni  Színjátéka  

Előadásomban  vázlatos  képet  kívánok  nyújtani  a  fent nevezett  korszak  holland  és  
magyar  fordításszemléletének  hasonlóságairól,  illetve  eltéréseiről.  Mindezt  olyan  nagy  
formátumú  alkotások  fordításainak  alapján  szeretném  bemutatni,  melyeket  a  kor  
mértékadó  személyiségei  fordítottak,  és  ugyanabban  az  időszakban  jelentek  meg  
Hollandiában  és  Magyarországon.  Markáns  példa  Dante  Isteni  Színjátéka,  melyet  
hollandra  Albert  Verwey,  magyarra  Babits  Mihály  fordított,  és  éppen  ugyanabban  az  
évben,  1923-ban jelentetett  meg.  

Verwey és Babits  a századforduló nagy kulturális változásainak  korszakában  éltek,  
és  mindketten  vezető  szerepet  töltöttek  be  az  irodalomban.  Mindketten  tudós  költők  
voltak,  egyetemi  tanárok.  Mindketten  korszakalkotó  folyóiratok  szerkesztői,  
főszerkesztői;  ezek  a  lapok  pedig  nemcsak  a  kor  irodalmi  kultúrájára,  hanem  a  
fordításszemléletére is igen nagy hatással  voltak.  

A  két  műfordító  munkásságának  -  ebben  az  előadásban  elsősorban  a  Dante-
fordítások  -  párhuzamai  és  különbségei  alapján  színes  képet  kapunk  a  két  ország  
fordításkultúrájáról. Mindezt  abból az izgalmas korszakból,  amikor  a fordításelmélet  mint  
tudományos  diszciplína  még  nem  alakult  ki,  de  már  készültek  többé-kevésbé  
szisztematikus,  irányadó  munkák  a  fordításról,  melynek  példája  Magyarországon  Radó  
Antal  1909-ban  publikált  A  fordítás  művészete  c.  könyve,  Hollandiában  pedig  A.  A.  
Weijnen azonos című műve, mely csak évtizedekkel  később,  1946-ban jelent meg. 

VARGÁNÉ KISS KATALIN 
Kollokációk a pénzintézetek  nyelvhasználatában  

Kulcsszavak:  tartalomalapú  nyelvoktatás,  autentikus  anyagok,  bank- és  pénzügyi  
szaknyelv,  lexikai  megközelítés,  kollokációk  

A  szaknyelvoktatási  anyagok  folyamatosan  megkövetelik  a  szakmai  tartalom  
aktualizálását,  így  rendszeresen  fejlesztésre  szorulnak.  A  kurzuskönyveken  kívül  az  
oktatás  során  használt  autentikus  anyagok  lehetővé  teszik,  hogy  a  hallgatók  az  adott  
szakterületen  belül  szakmai  és  nyelvi  ismereteiket  egyaránt  bővíthessék.  A  nyelvtanulás  
során  a  mesterséges  és  a  természetes  szövegek  arányának  változása  a  természetes  
szövegek  felé  tolódik  el.  Az  angol  gazdasági  szaknyelvoktatásban  legeredményesebben  
használható anyagok a vállalatspecifikus anyagok. 

Előadásomban  azt  mutatom  be,  hogyan  használhatók  a  nyelvtanulók  
szükségleteihez  és  nyelvi  szintjéhez  igazodva  egy  külföldi  tulajdonban  lévő  pénzintézet  
angol  nyelvű  éves  jelentései  és  szerződésmintái.  Ennek  során  kiemelt  szerepet  kap  a  



szakterület  tárgyköréhez  kapcsolódó  szakszókincs.  A  tipikus  szövegkörnyezet  lehetővé  
teszi a jelentésárnyalatok tisztázását, valamint az új szavak jelentésének felfedezését. 

A  beszédfolyamatosság  legfőbb  építőkövei  az  automatikussá  fejlesztett  
kifejezések.  A  kollokáció  a  szavak  olyan  szemantikailag  meghatározott  
kombinálhatósága,  amely  által  a  szavak  különböző  aktuális jelentései  realizálódnak.  Egy  
szónak  a jelentése  sokban  függ  attól,  milyen  más  szavakkal  lép  kapcsolatba.  A  tágabb  
értelemben  vett  kollokációs  kompetencia  a  kommunikatív  kompetencia  kifejezésének  
egyik  előfeltétele.  A  pénzintézeti  dokumentumok  elemzésével  arra  kapunk  választ,  
melyek  a  leggyakrabban  előforduló  kollokációk  a  pénzintézetek  nyelvhasználatában,  
illetve milyen módszerekkel  sajátíthatók el a  leghatékonyabban.  

VÁGÁSI  MARGIT 
A francia  nyelv  európai  intézményekben  és nemzetközi  szervezetekben  

Kulcsszavak:  EU-ny elvhasználat,  soknyelvűség,  multikulturalitás,  inter kulturális 
kommunikáció 

Az  angol  világméretű  elterjedése  és  nemzetközi  nyelvként  való  funkcionálása  
radikális  változásokat  eredményezett  az  európai  idegennyelv-oktatás  szerkezetében,  az  
idegennyelvtudás  és  -használat  arányaiban  úgy  a  mindennapi  életben,  mint  a  hivatalos  
intézményekben,  szervezetekben  gazdasági,  politikai,  kulturális  és  tudományos  síkon  
egyaránt. 

Az  internacionális  angol  háttérbe  szorította  a  nagy  világnyelveket,  a  németet,  a  
franciát, az oroszt, következésképpen jelentősen  csökkentette  az e nyelvek  által  hordozott  
kultúrákkal való közvetlen kommunikáció  esélyeit.  

Mint  a  világban  általában,  Európában  és  hazánkban  is  az  angol  vezeti  az  
idegennyelv-választás  listáját.  Nálunk  az  angolt  a  német  nyelv  követi,  ami  hazánk  
földrajzi  elhelyezkedésével,  történelmi  múltjával,  a  mai Németország  európai  szerepével  
stb.  magyarázható.  A  francia  nyelvnek  mindig  meg  volt  a  helye  az  idegen  nyelvek  
oktatásában,  azonban  napjainkra  Victor  Hugo  nyelve  -  talán  visszafordíthatatlanul  -
háttérbe szorult. Ezt ténynek  lehet tekinteni.  

Nemcsak  az  oktatásból,  a  mindennapi  kommunikációból,  a  tudományból  stb.  
szorul  ki  a  francia  nyelv,  hanem  olyan  nemzetközi  és  uniós  intézményekből  is,  
amelyekben  hosszú  időn keresztül  túlsúlyban  volt. Ez a folyamat  1973-ban  vette  kezdetét  
az  Egyesült  Királyság  belépésével,  ami  érezhetően  megváltoztatta  az  egyensúlyokat  
nyelvi  és  más  vonatkozásban  is.  Az  Európai  Unió  folyamatos  bővítése  még  inkább  az  
angol  térhódításának  kedvez,  hiszen  annak  ellenére,  hogy  minden  tagállamnak joga  van  
saját nemzeti nyelve használatához,  az újonnan csatlakozó országokban az angolt  beszélik  
a legtöbben az idegen nyelvek közül.  

Az athéni  Olimpiai  Játékok  is azt bizonyították,  hogy  az angol  egyre  inkább terjed 
a francia rovására, pedig Pierre de Coubertin óta az olimpia hivatalos nyelve a francia. 



Előadásomban  azt  vizsgálom,  hogy  megmarad-e,  megmaradhat-e  a  francia  
hivatalos  nyelvként  a  sokféle  kultúrát  és  nyelvet  képviselő  európai  intézményekben  és  
nemzetközi  szervezetekben.  

VÁNDOR JUDIT 
Az adaptáció értelmezésének  változásai  

Kulcsszavak:  irodalmipoliszisztéma,  újrafordítás,  irodalmi adaptáció, fordítói  normák,  
fordításkritika 

A  nemzetközi  fordítástudomány  szakirodalmában  többek  között  Itamar  Even-
Zohar  foglalkozott  az  elsők  között  azzal  a kérdéssel,  hogy  milyen  szerepe van  a fordított 
irodalmi  szövegeknek  a  célnyelvi  (az  ő  esetében  elsősorban  a  héber  nyelvű)  irodalmi  
rendszerekre,  az  irodalmi  poliszisztéma  ki-  és  átalakulására.  Állítása  szerint  a  fordított,  
újrafordított vagy  adaptált  szövegek  is részei  -  sőt,  adott  időszakban  meghatározói  -  egy  
adott  nemzet  irodalmi  rendszerének.  Az  irodalmi  poliszisztémán  belül  a  fordítói  normák 
(Gideon  Toury)  kutatása  közelebb  viheti  az  érdeklődőt  ahhoz,  hogy  képet  kapjon  arról,  
hogy  egy  adott  korszakban  milyen  elvárásokkal  szembesült  a  fordító,  illetve  
munkásságával  mennyiben módosíthatta  ezeket az elvárásokat.  

A  magyar  fordított,  újrafordított  és  adaptált  irodalmi  műveket  összehasonlítva  a  
fordításkritikai  elemzések  felhasználásával  és  elemzésével  szintén  kideríthető,  hogy  
milyen  fordítói  normák,  illetve  elvárások  uralkodtak  az  egyes  irodalmi  korszakokban,  
illetve  a változó történelmi,  kulturális  és nyelvi közeg milyen változásokat  eredményezett  
a  fordítói normák terén. Az egyik jellemző változás  a tágan vett adaptáció  értelmezésében  
figyelhető  meg.  Napjainkban  a  fordítástudomány  szakirodalma  az  irodalmi  adaptációt  
nem  vagy  csak részben  fogadja el  fordításnak, míg  a korábbi  évszázadokban  -  például  a  
magyar  nyelvújítási  mozgalom  kezdetekor  -  az  irodalmi  adaptáció  elfogadott  fordítói  
módszerként jelent meg az irodalmi,  fordítói és kritikai  köztudatban.  

Előadásom  célja  röviden  vázolni  a  tágan  értelmezett  irodalmi  adaptáció  tartalmi-
fogalmi változását, elsősorban a magyar  fordításirodalomban.  

VÁRY ÁGNES 
Nagyothalló gyermekek nyelvelsajátításának jellemzői, speciális nyelvi fejlesztésük 

Kulcsszavak:  nagyothalló  gyermek,  nyelvi kompetencia,  korai fejlesztés,  auditív  -verbális  
terápia, speciális  óvodai-iskolai  beszédfejlesztés  

A  nagyothalló  gyermek  nyelvelsajátítása  különböző  mértékben,  de  jellegzetesen  
eltér  a hallókétól.  A  csecsemőkori  gőgicsélés  után  a gyermek  fokozatosan  elcsendesedik,  
és megfelelő impulzus  hiányában  a beszéd nem, vagy igencsak késve indul meg. A nyelvi  
kompetencia minden szegmensében  eltérő.  

A korai  fejlesztésnek  igen  nagy  a jelentősége  a beszédfejlődés szempontjából.  Ha  
már  csecsemőkorban  megtörténik  a  hallássérülés  diagnosztizálása  és  a  megfelelő,  



korszerű hallókészülékkel  való ellátás -  amelynek optimális  időhatára a hat hónapos kor  -
,  nagy  az  esélye  a korai  fejlesztés sikerességének.  Ez  alatt  értendő  az  intenzív  hallás-  és  
beszédfejlesztés,  amely  elsősorban  a  szülők  módszeres  felkészítését,  gondozását  jelenti  
arra  a  feladatra,  hogy  hogyan  bánjanak  kisgyermekükkel,  és  hogyan  járják  be  a  
beszédépítés  természetes  vonulatát.  A  korai  fejlesztés  sikerességén  múlik,  hogy  a  
gyermek  már  halló  társak  közt,  integráltan  nevelkedhet  az  óvodában,  vagy  már  a  
bölcsődében  is.  

Mi történik  abban  az esetben,  ha a hallássérült  gyermek  akár  a késői  felismerés és 
hallókészülékkel  történő  ellátás  miatt,  akár  más,  esetleg  társuló  zavar  következtében  a  
nagyothallók  szegregált intézményébe kerül? 

A  nagyothallók  óvodai  programja  egy  olyan  speciális  beszédépítést  biztosít  
tartalmilag  és  metodikailag,  amely  során  a  gyermek  képes  megközelíteni  a  megfelelő  
nyelvi  kompetenciát.  Az  általános  iskolai  anyanyelvi  nevelési  program  a frontális, illetve 
kiscsoportos  metodikák  mellett  lehetővé  teszi  a  differenciált,  egyéni  fejlesztést  is.  A  
különböző  speciális  anyanyelvi  programok  bemutatásával  jól  érzékelhetővé  válik  az  a  
feladatvállalás,  amely  a hallássérült  gyermekek  tanulási  és társadalmi  integrációját tűzi ki 
célul. 

VERES FERENC 
Kollektív szimbólumok a műfordításban 

Kulcsszavak:  kollektív  szimbólum,  nemzeti  identitástudat,  hatalom,  másféleség,  
társadalomtörténeti  jelentés  

Fordítások  elemzése  kapcsán  nem  szabad  szem  elől  téveszteni,  hogy  a  kollektív  
szimbólumok elterjedése és használata  olyan korokban szokott égetően  szükségessé válni,  
amikor  a  nemzeti  identitástudatot  valami  veszélyezteti.  Ez  általában  a  mással,  az  
idegennel  való,  általában  kényszerű  szembesülés  során jelentkezik.  E kérdés  irodalmában  
egyetértés uralkodik abban a tekintetben, hogy a mindenkori  hatalmi  igények döntik el, az 
idegen  mikor  számít  ellenségnek  és  mikor  nem.  A  másféleség,  a  tőlünk  való  
szociokulturális  különbözőség  sokszor  elegendő  ok  arra,  hogy  az  idegent  furcsának,  
nevetségesnek  lássuk.  

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  fenyegető  veszélyek  felsorakoztatása.  Ennek  az  érzésnek  kifejezést  adni  a  
„veszélyeztetett"  (a magyar) nemzet  olvasói  számára  egészen  más,  mint  egy,  a magyartól 
távolálló nemzet (a francia) olvasóinak lefordítani azt. 

Itt lesz fontos a fordítói magatartás:  dönteni kell a fordítást kiegészítő történelmi  és  
politikai  háttérismeretekről,  amelyek  nélkül  a  francia olvasó  nem,  vagy  nem  ugyanazt  a  
„hazafiságot" fogja érezni  a szavak jelentése mélyén, mint  amit a magyar olvasó érez. Ha 
a  kollektív  szimbólum  olyan  jelkép,  amely  társadalomtörténeti  jelentésénél  fogva  
ágyazódik  be  a  kollektív  tudatba,  és  ha  nem  áll  egyedül,  akkor  rendszerbe  szerveződve  
nyeri el igazi jelképes funkcióját. 



VERESNÉ VALENTINYI  KLÁRA  
A blattolás tanítása egy felmérés tükrében 

Kulcsszavak:  blattolás, felmérés, fordítói  készségek, gyakorlati  alkalmazás  

A  vizsgálat  célja  annak  fölmérése  volt,  hogy  a  blattolásnak  mint  a  fordítás  egyik  
típusának  milyen jelentősége  van a gyakorló  fordítók és tolmácsok  munkájában, valamint 
annak  a  kimutatása,  hogy  a  blattolás  alkalmas  a  főbb  fordítási  fajták  és  készségek  
fejlesztésére. 

Kutatásunk  során két hipotézist  vizsgáltunk. Az egyik az volt, hogy az írott  szöveg 
szóbeli  fordítása,  azaz  a  blattolás  a  gyakorlatban  gyakran  előforduló  fordítási  fajta:  a  
gyakorló  fordítók és tolmácsok  gyakran  fordítanak  szóban  írott  szöveget.  A  másik  pedig  
az,  hogy  a  blattolás  mint  pedagógiai  módszer  a  fordító-  és  tolmácsképzésben  több  
fordítási  fajta  és  fordítói  készség  fejlesztésére  alkalmas  (pl.  a  szinkrontolmácsolás  
előkészítésére,  oktatására,  a  konszekutív  tolmácsolás  oktatására,  az  általános  fordítói  
készség fejlesztésére, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére). 

A  vizsgált  alapsokaságunk  a  2004-2005  között  Magyarországon  tevékenykedő  
fordítók és tolmácsok  véges valódi  sokasága. A vizsgálathoz három felmérés készült:  egy 
interjú, egy kérdőív  és egy másik csoport számára kiadott  kérdőív.  

Az előadás ismerteti a felmérés eredményeit,  és gyakorlati tanácsokat  ad a blattolás 
oktatásához. 

VERMES ALBERT 
A nem létező lexika fordításáról  

Kulcsszavak:  fordítási  probléma,  verbális humor,  relevancia,  kommunikációs  szituáció  

Előadásomban  egy  érdekes  és  korántsem  triviális  fordítási  probléma  megoldását  
vizsgálom,  mégpedig  azt,  hogy  mihez  kezdett  Douglas  Adams  Life,  the  universe  and  
everything  című  regényének  magyar  fordítója,  Molnár  István  a  könyv  kilencedik  
fejezetében felbukkanó nem létező (illetve  az író által  alkotott)  angol  szavakkal,  amelyek  
nyilvánvalóan  az  egész  szövegre  jellemző  humoros  hatás  fokozásának  eszközei.  Az  
elemzést  a  relevanciaelmélet  fogalmi  apparátusával  végzem,  azzal  a  céllal,  hogy  
kimutassam, hogyan motiválta a fordító döntéseit  az adott kommunikációs  szituáció.  



VÍGHNÉ SZABÓ MELINDA 
Az észt mint idegen nyelv tanulásának pszicholingvisztikai  megközelítése  

Kulcsszavak:  nyelvi tipológia,  morfológia, feldolgozás,  megértés, mentális  lexikon  

Egy  nyelvésznek  mindig  érdekes  feladatot  jelent  egy  olyan  kis  nyelv  kutatása,  
amelyet  a világon kevesen beszélnek, és kevés helyen  oktatnak.  

A  vizsgálatok  során  nem  lehet  megkerülni  azokat  az  elméleti  és  gyakorlati  
kérdéseket,  amelyek  a  kutatott  nyelv  magasabb  szintű  elsajátíthatósága  során  merülnek  
fel.  Ez  különösen  izgalmas  terület  akkor,  ha  két  rokon  nyelv  találkozik.  Az  észt  mint  
idegen  nyelv  tanulásának  elsősorban  pszicholingvisztikai  megközelítése  jelenthet  
támpontot  a  kérdések  megválaszolásában.  A  kontrasztív  analízis  közben  megállapított  
tipológiai  egyezéseken  és  különbségeken  túl  az  elsajátítási  folyamat  vizsgálata  nyújthat  
még segítséget  a nyelvtanulásban. 

Az  agglutinatív  szerkesztésmód  során  a  lexikai  szintet  éri  a  legnagyobb  terhelés,  
így különösen  fontos a morfémák típusának  helyes  meghatározása  és sorrendje. A helyes  
alaktani  értelmezés  segít  a  szavak  felépítésének  elemzésében  és  a  mondattani  szerepek  
eldöntésében. 

Előadásomban  azokat  a  típushibákat  tekintem  át,  amelyek  az  észt  nyelv  tanulása  
során  elsősorban  magyar  nyelvi  hatásra  jönnek  létre.  Azt  vizsgálom,  hogy  agglutináló  
nyelvek esetében az alaktan hogyan befolyásolja a szintaktikai,  szemantikai  és mondattani 
döntéseket. 

VINCZE KATALIN 
Az -/-re végződő szórövidülések a magyar és a német  nyelvben 
Kulcsszavak:  szóképzés,  szórövidülés,  az -i képző  produktivitása  

Az  új  nyelvi  jelenségekkel  foglalkozó  írásokban  gyakran  találkozhatunk  az  -i  
becéző  képző  termékenységére  vonatkozó  utalásokkal.  Nem  csoda,  hiszen  mind  a  
magyar,  mind  a  német  nyelvben  rendkívül  elterjedtek  és  népszerűek  az  -/-re  végződő  
szórövidülések.  Míg  hagyományosan  mindkét  nyelvben  a  személynevek  becéző  
rövidítésére  szolgál  az -/ képző, a XX. században rohamosan szaporodtak  az így rövidített  
köznevek  is.  Tehát  nem  egy  napjainkban jelentkező,  teljesen új tendenciáról  van  szó,  de  
úgy  tűnik,  az  utóbbi  időben  újra  erősödik  ez  a jelenség:  lépten-nyomon  utunkba  kerül.  
Már  nemcsak  főnevek  formájában  „gügyögünk",  hanem  igésített  változatokkal  is  
találkozhatunk,  s  már  nemcsak  a  magánjellegű  érintkezések  során,  hanem  az  üzletek  
reklámtábláin  is olvashatjuk ezt a formát, illetve a médiában  is megjelent. (Minya  Károly  
„gügyögő",  Tolcsvai Nagy Gábor „édi" nyelvnek  nevezi.)  

Az, hogy a rövidségre  és egyszerűsítésre törekvés  ezen formája létezik  a németben 
és a magyarban  is, számos kérdést vet fel: Vajon része van német hatásnak  is abban, hogy 
ez  a  képzésmód  megjelent  és  elterjedt  a  magyar  nyelvben  is?  Vannak-e  hasonlóságok,  
illetve  miben  tér  el  e  képző  használata  a  magyarban  és  a németben?  Mi jellemzi  az -/-s  



szórövidülések  beépülését  a szókincsbe:  milyen  nyelvhasználói  körben terjednek,  milyen 
a stílushatásuk, mennyire válnak elfogadottá ezek a szavak a két nyelvben? 

Az  előadás  példákon  keresztül  mutatja  be  a jelenséget,  és  vizsgálja  az  -i  képzős  
rövidülések morfológiai, szemantikai, stilisztikai,  illetve pragmatikai  vonatkozásait.  

VITÁNYI  BORBÁLA  
Modern francia szótárak szótári  minősítései  

Kulcsszavak:  nyelvtani  rövidítések,  nyelvhasználati  minősítés, stilisztikai  érték,  
kontrasztív  nyelvészet,  nyelvi  mozgás  

Az  általános  egy-  és  kétnyelvű  szótárakban  többnyire  rövidítéssel jelzik  a  nyelvi,  
nyelvtani  információkat,  melyek  a  szavak  szófajára,  etimológiájára,  származékaira,  
frazeológiájára, nyelvhasználati körére stb. vonatkoznak. 

A  francia  értelmező  szótárak jelentős  mértékben  eltérnek  egymástól  abban,  hogy  
miként  ítélik  meg  egy-egy  szó  vagy  kifejezés  stilisztikai  értékét.  Dolgozatom  alapja  a  
következő  szótárak  szótári  minősítési  rendszerének  összehasonlítása:  Le grand  Robert  de  
la  langue  française  II.  édition  2001,  Trésor  de  la  langue  française  1971-1994,  Grand  
Larousse  de  la  langue  française  1971-1978,  Eckhardt  -  Konrád:  Magyar-francia  
nagyszótár  1999,  Eckhardt  -  Oláh:  Francia-magyar  nagyszótár  1999,  Pálfy  Miklós:  
Francia-magyar  kéziszótár 2003, Jean Perrot: Magyar-francia kéziszótár  2003.  

A  szótárak  bevezetése  általában  eligazít  az  adott  szótár  minősítési  gyakorlatában.  
Előadásomban  csak  a  nyelvhasználatra  vonatkozó  minősítéseket  részletezem.  Ezek  a  
szavak  időbeli  elterjedtségére,  földrajzi,  területi  megoszlására  utalnak,  továbbá  a  
társadalmi  helyzetre,  használati  körre  és  stílusra  vonatkoznak.  A  friss  elméleti  
szakirodalomból  kitűnik,  hogy  míg  a  szótári  minősítés  fogalmának  sok  megközelítése  
van,  a  fogalomnak nincs  mindenki  által  elfogadott  meghatározása,  és  a  szótári  minősítés  
szempontjai is keverednek. 

Látható,  ahogy  a  minősítések  száma  nő,  egy-egy  minősítés  belső  természete  is  
gazdagabban  bontakozik  ki előttünk,  s vele együtt  árnyaltabb  lesz kontrasztív  nyelvészeti  
tudásunk  is. Nyelvünk  dinamizmusáról,  a nyelvi  mozgásról  vallanak  majd a  bemutatandó 
szócikkek. 

VOGELNÉ TAKÁCS  GABRIELLA  
Belső kommunikáció  a helyi  önkormányzatoknál  

Kulcsszavak:  települési  önkormányzat,  kommunikációs  csatorna,  nyelvhasználat,  
szövegtípus,  szakszókincs  

A  települési  önkormányzatok  mindannyiunk  életét  befolyásolják:  mind  
magánszemélyként,  mind  valamilyen  gazdasági  vagy  hivatali  szervezet  képviselőjeként  
lépten-nyomon  kapcsolatba kerülünk velük. Tevékenységükről  alkotott  véleményünket  az  
ügyintézés  eredményességén  túl,  azzal  szoros  összefüggésben  a  hivatallal  folytatott  



kapcsolattartás  minősége befolyásolja. Ennek hátterében  a hivatal  belső  kommunikációja,  
belső  információáramlása  áll. Ha belül  nem működnek jól  az információs csatornák,  nem  
tökéletes  az  együttműködés,  hiába  minden  külső  propaganda,  ügyfélbarát  tájékoztatás.  
Ezért  fontos  az  önkormányzatok  belső  kommunikációjának  alapos  ismerete  s  főként  
optimális  működése.  

Az  önkormányzatok  belső  kommunikációját  alapvetően  megkülönbözteti  a  
vállalati  szervezetek  kommunikációjától,  hogy  különválik  a  döntéshozó  és  a  végrehajtó  
apparátus.  A  döntéshozó  szerv  tagjai  és  vezetői  (a  képviselőtestület  és  a  polgármester)  
választott  tisztségviselők,  akik  négyévenként  önkormányzati  választások  útján  kerülnek  
pozíciójukba,  s  elsősorban  a választóknak  tartoznak  felelősséggel.  A  végrehajtó funkciót 
az  önkormányzati  hivatal  tölti  be  élén  a  jegyzővel  vagy  főjegyzővel,  s  munkatársai  
többnyire  határozatlan  időre  kinevezett  köztisztviselők  és  közalkalmazottak,  akik  nem  
függnek  közvetlenül  a  választóktól,  de  ők  kerülnek  velük  napi  kapcsolatba.  A  
képviselőtestület  vezetői,  bizottságai,  tagjai  és  a  hivatal  vezetői,  osztályai  és  dolgozói  
közötti  kommunikáció  igen  bonyolult  rendszert  alkot,  nagyon  sok  buktatót  rejt  magában  
mind a döntések előkészítése, meghozatala során, mind a végrehajtás folyamán. 

A belső kommunikációban  fontos szerepet játszik  a szervezet  nagysága,  felépítése,  
a különböző  szintek  közötti  kommunikáció  csatornái,  a szóbeli  és írásbeli  kapcsolattartás  
formái,  szabályai,  a  közlések  szövegtípusai,  valamint  hangneme  és  stílusa.  
Dolgozatomban  azt  vizsgálom,  milyen  az aránya  a szóbeli  és  írásbeli  kommunikációnak,  
melyek  a  csak  írásos  formában  elfogadott  közlések,  melyek  a  leggyakoribb  
szövegtípusok,  van-e  egységes  szabályozása  a belső  kapcsolattartásnak,  a  szövegtípusok  
használatának,  az egyes önkormányzati  dokumentumoknak.  

WARTA VILMOS 
Szaknyelvi  korpuszok  reprezentativitása  

Kulcsszavak:  korpusz  terjedelme,  szaknyelvi  korpusz reprezentativitása,  reprezentativitási  
hipotézis,  PTE Klinikai  Esetismertetés  korpusz,  szaknyelvi  műfaj  

A korpusz terjedelmének meghatározása  rendszerint  komoly problémát  okoz mind 
általános,  mind  szaknyelvi  korpuszok  esetében.  A  dilemmát  az  jelenti,  hogy  a  
korusznyelvész  nem  lehet  biztos  abban,  hogy  a létrehozott  korpusz reprezentatív  az adott 
vizsgálat  szempontjából.  Az  előadás  rávilágít  arra,  hogy  a  szaknyelvi  korpuszok  
terjedelme  behatárolható,  és  ezt  elsősorban  a  diskurzusközösség,  a  regiszter  és  a műfaj 
sajátosságai biztosítják. Továbbá  kimond  egy  hipotézist,  mely  szerint  adott  m  szaknyelvi  
műfaj esetén létezik  egy olyan n szövegmintából  álló (n > 40) к szaknyelvi  korpusz, hogy 
n + x  (x г m\ x>  0,5 ri) esetén  m vizsgált tulajdonságai nem változnak.  Ebben az esetben  к  
szaknyelvi korpusz reprezentatívnak tekinthető m vizsgált tulajdonságaira vonatkozóan.  A 
hipotézis  igazolása  érdekében  bemutatásra  kerül  a kutatás  során  létrehozott  PTE  Klinikai  
Esetismertetés  korpusz,  amely  angol  nyelvű  orvosi  esetismertetésekből  épül  fel,  illetve  
ennek a korpusznak  a PTE Klinikai Esetbemutatás  40 és a PTE Klinikai Esetbemutatás  61 



alkorpuszai.  Az  előadás  során  bizonyítást  nyer,  hogy  a  40  szövegmintából  álló  PTE  
Esetbemutatás  40  alkorpusz  reprezentatív  a  korpuszra  jellemző  adatok  tekintetében,  
melyek többek  között  magukban  foglalják a fájl méretét,  a tókenek  és a típusok  számát,  a 
típus-tóken  arányt,  illetve  a  mondatszámot.  Ezután  az  előforduló  igeidők  és  aspektusok,  
valamint  az  igenemek  tekintetében  mutatja  meg  az  előadás,  hogy  a  PTE  Klinikai  
Esetbemutatás korpusz  reprezentatív.  

Összegezve:  a  bemutatott  reprezentativitási  hipotézis  segítséget  jelenthet  adott  
szaknyelvi korpusz terjedelmének  meghatározásához.  

TROY B.  WIWCZAROSKI 
The Impact of Student Perceptions of Culture on Intercultural  Communication  

Teaching 
Kulcsszavak:  interkulturális  kommunikáció,  kommunikációtudomány,  oktatás,  

kultúra,  társadalomtudomány  

The word 'culture'  is an abstract entity denoting a specific combination  of countless 
manmade,  collective  and  shared  objects  and  artifacts, patterns  of behavior,  organization,  
values  and  concepts,  or  even  language,  together  which  form a  given  culture,  when  used  
commonly  by a group of individuals. This unique combination  is open to interpretation by 
members  of a different culture, and this interpretation varies across cultures, depending on 
the  degree  of  (pre)acceptance  or  (pre)rejection  with which the adjudicator group  ascribes  
meaning  or lack of meaning to it. In teaching intercultural  communication to students,  one  
works  against  their  prejudices  and judgmental  attitudes,  which  often arise  from a lack  of  
information,  to  bring  the  students  from  ignorance  to  knowledge,  as  well  as  from  
ineptitude to competence, to prepare them to dialogue with strangers. This paper  discusses  
student  perceptions  of  the  Self,  'Otherness'  and  'culture',  and  how  these  impact  the  
teaching of intercultural  communication.  

WOLF-SCHÄFFER  JUDIT  
A bajorországi magyarok  kétnyelvűsége  

Kulcsszavak:  emigráns  kétnyelvűség,  bajorországi  magyarok,  nyelvcsere,  nyelvmegtartás,  
etnikai  identitás  

Kisebbségben  élő  magyarság  a  világ  minden  részén  található.  Egy  részüket  a  
Kárpát-medencében  élő  őshonos  beszélőközösségek  alkotják,  a  másik  hányadot  pedig  a  
kontinensek  számos  pontján  bevándorlással  kisebbségi  helyzetbe  került  népcsoportok.  A  
két nyelvi helyzet alapvető közös jellemzője: a kétnyelvűség. 

A  migrációból  adódó  magyar  kisebbségi  lét  kétnyelvűségét,  az  úgynevezett  
emigráns  kétnyelvűséget,  főleg  az  amerikai  magyarokon  végzett  szociolingvisztikai  
vizsgálatokból  ismerhetjük meg.  A Nyugat-Európában  megtalálható  legnagyobb  magyar  



közösségről,  a németországi  magyarok jelenlegi  nyelvi  helyzetéről,  nyelvhasználatáról  és  
kétnyelvűségéről  kevés információval rendelkezünk. 

Ezen  előadás  a hiánypótlás  első  lépéseként  igyekszik  a bajorországi magyarok -  a  
Németországon  belüli  egyik  legjelentősebb  nagyságú  magyar  közösség  -  kétnyelvüségi  
helyzetét  és nyelvhasználatát  különböző tényezők figyelembevételével felvázolni. 

A  bajorországi  magyarság  több  rétegből  és  csoportból  tevődik  össze.  Közös  
jellemzőjük,  hogy  Bajorországban  telepedtek  le,  és  interakciójuk  során  a  magyar  és  a  
német  nyelvet  egyaránt  használják.  E  népesség  összetételének  heterogenitása  a  
bevándorlók  származásából,  a kivándorlás helyéből,  a bevándorlás  idejéből és  indítékából  
adódik.  Ezen  tényezők  mentén  változik  többek  között  a  csoportokon  belüli  etnikai  
identitástudatuk,  a  magyar  nyelv  használatához,  valamint  átadásához  való  hozzáállásuk,  
ezenkívül  a  magyar  és  a  német  nyelvvel  szembeni  attitűdjük.  Ezen  faktorok  is  
befolyásolják  azt  a  folyamatot,  melynek  eredményeként  az  emigráns  kétnyelvű  
közösségek kétnyelvűségüket  fokozatosan feladva egynyelvűvé válnak.  

Az  előadó  a  bajorországi  magyarság  bemutatásán  kívül  választ  keres  arra  is,  
mennyire  igyekeznek  a bajorországi magyarok  kisebbségi  nyelvüket  megtartani,  vagy  azt  
a domináns németre lecserélni,  illetve jelenleg hol helyezkednek el a különböző csoportok  
a nyelvmegtartás  és nyelvcsere  kontinuumán.  

WOLOSZ ROBERT 
A lengyel melléknévi  rendszer leírása  és automatikus  kezelése  

Kulcsszavak:  lengyel  morfológia,  melléknevek  ragozása,  határozószók,  automatikus  
morfológiai  elemzés, HUMOR  rendszer  

A  lengyel  morfológiai  leírásoknál  viszonylag  kevés  figyelmet  szentelnek  a  
melléknév  ragozásának  abból  kiindulva,  hogy  ez nem  olyan  bonyolult,  mint  az  ige-  vagy 
főnévragozás. Ezenkívül  már néhány éve rendelkezésre  áll -  bár széles körben nem ismert  
-  a következetes,  formális melléknévi ragozás  leírása.  

Jelen  tanulmánynak  célja  nem  csupán  az  említett  munka  népszerűsítése  (a  leírás  
módja  egyébként  jól  alkalmazható  más  szláv  nyelvek  esetében  is),  hanem  annak  
továbbgondolása. 

A  fő  tézis  sokak  számára  nehezen  elfogadható:  a  fokozás,  a  határozószók  és  az  
-ose  végű  főnevek bevonása  a  lengyel  melléknév  morfológiájába. E  formák  létrehozását  
általában  szóképzésnek,  nem  pedig  ragozásnak  tekintik.  Az  általam javasolt  megoldást  
mégis  alátámasztja  a  nagyfokú  képzési  szabályosság  és  a  leírás  racionalitása,  amely  
legalább két területen jól  használható. Egyrészt jó  alapja lehet a számítógépes morfológiai  
elemzés  és szintézis  leírásának  (jelentős számú szótári  alak elhagyhatóvá  válik),  másrészt  
eredményesen használható  a lengyel mint idegen nyelv  tanításánál.  

Fontos  hangsúlyozni,  hogy  nemcsak  elméleti  elképzelésről  van  szó,  ugyanis  a  
bemutatásra  kerülő  leírás  része  egy  működő  rendszernek,  a  MorphoLogic  által  
kifejlesztett HUMOR-nak (High-Speed Unification Morphology). 



A  választott  munkamódszer  objektív,  nagy  mennyiségű  (az  általam  létrehozott  
lengyel  korpusz több mint 400 millió  szóból  áll)  szöveget  felölelő automatikus  elemzésen  
alapul. 

A  tanulmány  párhuzamba  helyezhető  a konferencián ugyancsak  szereplő,  a  horvát  
melléknévi  rendszerről  szóló  dolgozattal,  s  ez  lehetővé  teszi  a  két  rokon  nyelv  
rendszerének  összehasonlító  vizsgálatát.  

ZÁDROVICH  BERNADETT  
Horvát anyanyelvű  és/vagy horvát nyelvszakos hallgatók és a másik szláv nyelv 

Kulcsszavak:  szláv szak,  másik szláv  nyelv,  orosz nyelv,  horvát  nyelv, főiskolai  hallgatók  

Tanszékünkön,  a  Berzsenyi  Dániel  Főiskola  Szláv  Filológiai  Tanszékcsoportján  
minden  szláv  szakos  hallgató  négy  féléven  át  kötelező jelleggel  választ  és  tanul  másik  
szláv  nyelvet  a  fő  szakja  mellett,  illetve  azzal  párhuzamosan.  Én  orosz  nyelvet  tanítok  
másik,  illetve  második  szláv  nyelvként.  Ez  ideig  horvát  anyanyelvű  horvát  szakos  
hallgatók választották  másik szláv nyelvként az oroszt. 

Pályám  kezdetén  a  Felsőcsatári  Körzeti  Altalános  Iskolában  tanítottam  orosz  
nyelvet  horvát  anyanyelvű  és  a horvát  irodalmi  nyelvet  iskolai  keretek  között  tanulóknak  
nyolc esztendőn át. E tapasztalatom alapján  Transzfer-  és interferenciajelenségek  az orosz 
és  horvát-szerb  nyelvben  címmel  szakdolgozatot  is  írtam  posztgraduális  képzés  
keretében.  Célom  volt  megkönnyíteni  mindazon  kollégák  munkáját,  akik  horvát  
nemzetiségi  iskolában  tanították  az  orosz  nyelvet.  Különösen  azoknak  a tanároknak,  akik  
nem  beszélték  a horvát  nyelvjárást,  s nem  ismerték  a horvát-szerb  nyelvet  sem. A  tanári  
munka  könnyítésén  túl  elsődleges  célom  volt  a  diákok  eredményes  és  hatékony  
nyelvelsajátításának  segítése.  Tettem  ezt  azért  is,  mert  orosz  nyelvtanulásom  kezdetén  
magam  is  ugyanazokkal  a  problémákkal  küszködtem,  amelyekkel  nyelvtanárként  
tanítványaimnál  találkoztam.  (Hiszen  én  is  a  horvát  nyelvjárást  anyanyelvi  szinten  
beszélő  s  az  irodalmi  nyelvet  iskolai  keretek  között  elsajátító  orosz  nyelvet  tanuló  diák  
voltam.) 

Előadásomban  a főiskolai hallgatók körében megszerzett  tapasztalataimat  kívánom  
megosztani  kollégáimmal.  A  feltárt  sajátságok  más  rokon  nyelvek  párhuzamos  
tanításában és tanulásában  is jól  alkalmazhatók.  

ZENTAINÉ KOLLÁR ANDREA 
Etnosztereotípiák  és  nyelvoktatás  

Kulcsszavak:  nyelvpolitika,  etnosztereotípiák,  nyelvoktatás,  nyelvtanulás,  olasz mint 
idegen nyelv,  motiváció  

Az  itáliai  nyelvpolitika  aktuális  kérdéseinek  egyike  az  olasz  mint  második  nyelv  
iránti  érdeklődés  fenntartása  a  világban.  Magyarországon  az  utóbbi  években  sem  
figyelhető meg jelentős  csökkenés  az olasz nyelvet tanulók  létszámában,  s ez talán  annak  



is  köszönhető,  hogy  Itáliához  és  az  olaszokhoz  nagyon  sok  pozitív  etnosztereotípia  
kötődik. 

A  sztereotípiák  és  a  nyelvoktatás  kapcsolatát  sokan,  sokféleképpen  értékelik.  Az  
előadás  nem  kíván  állást  foglalni  abban  a tekintetben,  hogy  vajon a  sztereotípiák  segítik  
vagy  akadályozzák  a  második  nyelv  tanulását,  csupán  arra  vállalkozik,  hogy  egy  
kérdőíves  felmérés  segítségével  (melyben  olasz  szakos  egyetemi  hallgatók  vettek  részt)  
elemezze  és  összegezze  az  etnosztereotípiák  és  a  nyelvtanulás  összefüggéseit,  
ellentmondásait  és  kölcsönhatásait.  

ZISKÁNÉ KICZENKO  KATALIN  
Regionális  gazdaságtan  kutatási tendenciák a "Tér és Társadalom" c. folyóirat 

tükrében 
Kulcsszavak:  regionális  gazdaságtan,  szaknyelv,  szaknyelvoktatás,  terminológia  

Az  utóbbi  évtizedek  szaknyelvi  kutatási  témái  leggyakrabban  az üzleti,  a turizmus, 
illetve  a pénzügyi  szaknyelv  tárgykörébe  tartoztak  és tartoznak.  Ugyanakkor  nemcsak  az  
európai,  hanem  a  globális  gazdasági  és  politikai  életben  is  erős  elmozdulás  figyelhető  
meg a régiók, a regionalitás,  a regionális gazdaságtan felé. 

A  fent  említett  folyamat  bizonyíték  arra,  hogy  szükség  van  a  regionális  
gazdaságtan  terminológiájának  meghatározására.  A  "Tér  és  Társadalom"  című  szakmai  
folyóirat  2004-2005-ös  évfolyamának  dokumentum-  és  tartalomelemzésével  (1)  a  
szűkebb témaköröket  kívánom  elhatárolni,  (2)  a publikációk  műfaji stílusát,  illetve  (3) az 
alkalmazott  kutatási  módszereket  csoportosítani.  

Az  alkalmazott  nyelvészet  fontos  területe  a  szaknyelvkutatás  és  a  
szaknyelvoktatás.  Az  idő  előrehaladtával  igazolódhat,  vajon  szükség  van-e,  lesz-e  a  
regionális gazdaságtan  szaknyelvének  oktatására.  

ZSEMBERY  ESZTER  
A számítógéppel  támogatott szakfordítás óra a gyakorlatban 

Kulcsszavak:  szakfordítás,  számítógép,  stilisztika,  kétnyelvűség,  szaknyelv  

A  XXI.  század  elején  az  internet  és  a  számítógép  a  szaknyelvi  órának  is  
elengedhetetlen  eszközévé  vált.  Előadásomban  az  SZTE  TTK  fizika/kémia/biológia  
szakfordítói  képzésének  keretébe  kísérleti  jelleggel  beépített,  számítógéppel  támogatott  
szakfordítás óra első féléves gyakorlati tapasztalatait  mutatom be. 

A  félév  során  arra  igyekeztem  választ  találni,  miként  lehet  a  már  adott  magas  
szintű  szaknyelvi  hallgatói  kompetenciát  ötvözni  a  számítógép  adta  lehetőségekkel.  A  
számítógép  tanórai  használatát  arra  a  tendenciára  alapoztam,  hogy  a  gyakorlatban  a  
papíralapú  fordítás helyét  egyre  inkább  az  elektronikus  úton  érkező  fordítási  megbízások  
veszik  át.  Ezért  nagyon  fontos,  hogy  a  képzés  során  a  gyakorlatban  is  megjelenjen  a  



számítógép,  állandó  eszköze  legyen  a szakfordítási  órának,  ne  csupán  egyetlen  bemutató  
órát, esetleg félévet szánjunk rá. 

A  képzési  félév  egyik  célja  az  volt,  hogy  a  valós  megbízás  előtt  még  tanórai  
keretek között,  a tanulási  folyamat során kerüljenek felszínre az esetleges buktatók,  hibák  
és  meglepő  eredmények,  valamint  az,  hogy  felmérjem, a  hallgatók  mennyire  használják  
tudatosan  a  számítógépet,  mennyire  vannak  tisztában  annak  a  fordítási  folyamatban  
használandó,  illetve kihasználható  lehetőségeivel.  

A  félév  tapasztalatait  a  „Szakfordítás"  című  óra  kereteinek  és  célkitűzéseinek  
ismertetése  után  két  fordítási szövegen  keresztül  mutatom  be.  Kitérek  a kétnyelvűség,  az  
általános-,  illetve  szaknyelvi  terminológia  és  szövegfelismerés  gyakorlati  problémáira,  
valamint  a fordítások teljesítményének értékelésére  is.  

Előadásommal  a  meglepő  eredményekre  és  a  jövőben  alkalmazható  gyakorlati  
lépésekre kívánom felhívni a figyelmet. 

ZSEMLYEI  BORBÁLA  
A kicsinyítő képzők kapcsolódási  szabályai  az erdélyi  régiségben  

Kulcsfogalmak:  erdélyi régiség, Erdélyi  magyar szótörténeti  tár, kicsinyítő  képző,  
kapcsolódási  szabály,  erdélyi  specifikum  

Dolgozatomban  a kicsinyítő  képzők  kapcsolódási  szabályait  vizsgálom  az  erdélyi  
régiségben  -  Ladányi  Mária  Szinkrón  összefüggések  -  elméleti, funkcionális  és  történeti  
magyarázatok  (Megjegyzések  a  -ka/-ke  és  -cska/-cske  főnévképzőről)  c.  művében  ezt  a  
kérdést  a  mai  nyelvállapot  kicsinyítő  képzőire  vonatkoztatva  vizsgálja  (In:  Ladányi  
Mária,  Dér  Csilla,  Hattyár  Helga  (szerk.)  „...  még onnét  is eljutni túlra  ..." Nyelvészeti  és  
irodalmi  tanulmányok  Horváth  Katalin  tiszteletére.  Tinta  Könyvkiadó,  Budapest,  2004.  
52-64).  A  tanulmányában  megfogalmazott  szabályszerűségeket  ellenőrzöm  az  erdélyi  
régiség kicsinyítő képzős  származékaiban.  

Vizsgálatom  forrása az Erdélyi  magyar  szótörténeti  tár  (továbbiakban  SzT.)  eddig  
megjelent  12  kötete.  A  SzT.  előnye,  hogy  a  kicsinyítő  képzős  származékokat  külön  
címszóként  tünteti fel, így a  12 kötetből több mint 5000 adatot gyűjtöttem össze. 

A  SzT.-ban  leggyakrabban  előforduló kicsinyítő  képzők  a -cska/-cske, ezt  követi  a  
ka/-ke,  és  sokkal  kisebb százalékban van jelen  a -d, -óca/-őce,  -csal-cse  stb. Arra  voltam 

kíváncsi,  hogy  milyen  szabályok  irányítják  a  kicsinyítő  képzők  kapcsolódását,  mikor  
jöhetnek  létre párhuzamos képzések  (ami  azt jelenti,  hogy egy alapszóhoz több  kicsinyítő  
képző  is  járulhat)  a  SzT.  tanúsága  szerint.  Pontosabban  azt  vizsgáltam,  hogy  hogyan  
irányítja  az  alapszó  utolsó  hangja  a  kicsinyítő  képző  kiválasztását,  illetve  hogy  a  mai  
nyelvállapothoz  képest  milyen specifikumai vannak az erdélyi  régi nyelvnek. Az  alaktani  
jellegzetességek  által irányított szabályokra ebben a dolgozatban nem térek ki. 
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