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A megjelentetett 162 előadás szövege zö
mében magyar nyelvű, néhány angol, fran
cia, orosz és egy spanyol is megtalálható 
közöttük. A mostani két kötetben az évente 
megrendezett konferencia állandó témái - 
szaknyelvoktatás, számítógépes nyelvészet, 
fordítás és tolmácsolás valamint a nyelvok
tatás - mellett a szociolingvisztikán belül 
megfigyelhető az alkalmazott nyelvészet és 
a szociolingvisztika összekapcsolódásából 
létrejött új szociolingvisztikai ág, a nyelv
politikáról szóló írások számának növeke
dése. Ezen a területen kiemelendők azok az 
előadások, melyek a kisebbségi nyelvhasz
nálat kérdéseit, s ezzel kapcsolatban a nyelvi 
emberi jogokat, azok törvénykezéseit tár
gyalják. A konferenciát megnyitó plenáris 
előadás is nyelvpolitikai témájú: Szépe 
György az európai csatlakozás nyelvpoliti
kai vonatkozásait tekinti át extenzív és inten
zív szempontból, majd a magyarországi 
nyelvoktatás és nyelvtanárképzés jelenlegi 
helyzetét vázolja fel, végül az alkalmazott 
nyelvészet és az alkalmazott szocioling
visztika diszciplínákban rejlő lehetőségekre 
hívja fel a figyelmet, kiemelve, hogy „Euró
pa felé” csak a civil társadalom támogatásá
val és bevonásával lehet haladni.

A szekcióüléseken elhangzott előadások 
13 téma köré csoportosulnak. A legtöbb elő
adás az interkulturális kommunikációval 
foglalkozik a Il.fó'témakörben: nyelvi, civi
lizációs és szociolingvisztikai nézőpontok
ból vizsgálják a témát. Az Egyesült Álla
mokban 20-30 éve foglalkoznak az 
interkulturális kommunikáció kutatásával, 

míg Nyugat-Európában csak tíz éve kezdő
dött meg ez a folyamat. Magyarország ebben 
a tekintetben élen jár a volt szocialista régió
ban, hangsúlyozta Hidasi Judit plenáris előa
dásában.

/. Az általános és alkalmazott nyelvészet 
szekció néhány témaköre: az aktuális és kre
atív tudás jelentésszerkezeti háttere; a szino- 
nímia különböző jelentéstani elméletei és 
definíciói tudománytörténeti megközelítés
ben; a francia funkció-igés szószerkezetek 
lexikalizálódási folyamata; az „euro-magyar” 
nyelvi jelenségek történelmi példákon és az 
angol nyelv jelenlegi hatásain keresztül; az 
igei aspektuskategóriák egyetemesebb defi
níciója felé, ami képes lenne feloldani a cse
lekvés időbeli lefolyásnak és a nominali- 
zációs szófajnak egyeztethetetlenségét; a 
mai orosz nyelv igealtemánsai; az időhatá
rozók aspektusfüggő és aspektusfüggetlen 
csoportjai; a függő beszéd előállítása mint 
beszédprodukciós eljárás hat transzformá
ciós műveleten keresztül a német nyelvben.

III. Szociolingivsztika. Balázs Géza a 
nyelvi funkciók intralokális és interlokális 
változatait definiálja, majd a kétnyelvűvé 
válás lehetséges formáit sorolja fel. A ma
gyar nyelv lingua franca szerepeit három 
történelmi időszakban vizsgálja és megálla
pítja, hogy a magyar történelemben mélyen 
gyökerezik a népi interlingvisztika. Bárkán 
György szerint a párbeszéd kutatása nagy
ban előmozdíthatja a kisebbségkutatást és a 
szocializációs folyamat jobb megértését. 
Erb Mária és Knipf Erzsébet előadása a ma
gyarországi német kisebbség nyelvhasz
nálatának kérdőíves vizsgálatáról szól. Is
mertetik az adatbázist, a történeti előzmé
nyeket, majd a kompetencia-struktúra tár
gyalásakor megállapítják, hogy a szociális 
paraméterek közül az életkornak van a leg
erősebb csoportalkotó szerepe. Általános ta
pasztalatuk, hogy a német kisebbség pozití
van viszonyul nyelvjárásához, de világosan 
érzi annak hiányosságait is a német irodalmi
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változatával szemben. A német nyelvjárás 
alulreprezentált konkrét kommunikációs 
helyzetekben. Jagusztin László a „mémse- 
bészetróT tart előadást, aminek elméleti ke
retét Dawkins memetikája adja. A memetika 
fogalmi tárának segítségével értelmezi a ma
gyarországi rendszerváltás szociálpszicho
lógiai és nyelvi jelenségeit.

IV. Számítógép és nyelvészet/nyelvokta- 
tás. Az előadók bemutatnak többek között 
egy kurzust internetes publikációs lehető
ségekről, egy konkordancia programot és 
egy mondatelemző programot.

V. Pszicholingvisztika. Gósy Mária azt 
vizsgálja, milyen ismertetőjegyekre támasz
kodunk, amikor a személyeket azonosítjuk 
beszédhangjuk alapján: következtetéseket 
von le a felhangszerkezetre, és alaphangra és 
az intenzitásszerkezetre vonatkozóan. Ho- 
doványné Varga Györgyi a 3-6 éves gyere
kek nyelvelsajátításának egyik meghatározó 
tényezőjével foglalkozik, az óvónői beszéd
viselkedéssel. Navracsics Judit egy három
nyelvű testvérpár nyelvelsajátítási folyama
tát tanulmányozza szövegszintű vizsgálatok 
keretében. Simon Orsolya magyar felnőttek 
afázia-jelenségeit vizsgálja: foglalkozik az 
afázia fogalmával, a fajtáival és kutatásának 
irányvonalaival.

VI. Kontrasztív nyelvészet. Budai László 
a valenciaelméletekhez kapcsolva vizsgálja 
az igék jelentéskonfigurációjának felszíni 
realizációját. Lukács Gillike a magyar-né
met kontrasztivitás-kutatás szinkron és diak- 
ron, komparatív, fordítási és nyelvpedagó
giai vonatkozásait vizsgálja. Imre József az 
érzelmeket kifejező francia és magyar igéket 
veti össze. Laczik Mária az olasz denomi- 
nális melléknévképzők magyar megfelelői
ről tart előadást. Máté Éva a magyar művel- 
tető igék képzőit veti össze a hindi nyelv 
hasonló funkciójú grammatikai végződései
vel. Pacsai Imre az uráli nyelveknek a szláv 
nyelvekre gyakorolt hatását vizsgálja a szó
alkotás területén, Répási Györgyné a foko
zást kifejező szókapcsolatokat a magyar és 
az orosz nyelvben. Mihalovics Árpád az 
ige+függő infinitivus szerkezeteket veti egy

be a francia, az olasz és a magyar nyelvben. 
Bihari Gábor négy nyelv, a lengyel, az orosz, 
az angol és a magyar állandósult ige-főnévi 
szókapcsolatait hasonlítja össze.

VII. Vizsgák. Antall Zsuzsanna és Mo
hácsi János a felsőfokú nyelvvizsgák szö
vegtömörítési feladatát vizsgálja. Leírják a 
tömörített szöveg általános szövegnemi és 
szövegtípusi jellemzőit, majd a vizsgázók 
leggyakoribb hibáit felsorakoztatva javasla
tokat tesznek a sikeresebb felkészítés érde
kében. Gerdelics Éva rámutat, hogy a ma
gyarországi nyelvoktatásban demokrácia 
helyett felerősödni látszanak bizonyos sze
lekciós mechanizmusok.

VIII. Fordítás, tolmácsolás. Balaskó Má
ria és Kohn János a nyelvi tudatosság fej
lesztésére kidolgozott Multiconcord több
nyelvű konkordancia programot mutatja be 
abból a szempontból, hogy hogyan lehet azt 
fordításban felhasználni. Bendik József azt 
tanulmányozza, hogy a szinkrontolmácso
lásban milyen szerepet kap a „csomagolás” 
és a szövegnek a tartalmon kívüli összetevői.

IX. Szaknyelvoktatás. Jakabné Somogyi 
Rozália a szaknyelvi képzés tervezetének 
kétéves előkészítését foglalja össze: ismer
teti a négy szemeszterre szóló tervezetet tar
talmi és szerkezeti szempontból, majd rész
letesen bemutatja a német nyelvre kidolgo
zott bevezető modult. Rébék-Nagy Gábor az 
orvostanhallgatók angol nyelvű szakmai 
íráskészségeinek fejlesztésével kapcsolat
ban összefoglalja az angol nyelvű akadémiai 
íráshagyománynak az érveléssel kapcsola
tos jellegzetességeit, és beszámol korpusz
alapú kutatásának eredményeiről.

X. Távoktatás. Témakörök: a távoktatás 
európai helyzete; az idegen nyelvi olvasási 
készség távoktatási fejlesztési lehetőségei; 
távoktatási csomagok; francia szaknyelvi 
távoktató tananyag; német nyelvű gazdasági 
szöveggyűjtemény; tanár-diák együttmű
ködés; egy Finnországban működő, sikeres 
távoktató központ tanulságai.

XI. Nyelvpedagógia. Az előadások há
rom szekciója az angol, a német és egyéb 
nyelvekkel foglalkozik: nyelvoktatás-politi-
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ka; a NAT és a tanítóképzés összefüggései 
és ellentmondásai; a felsőoktatáson belül fo
lyó nyelvoktatás körülményei; az anya
nyelvű vendégoktatók szakmai képzettsége; 
interkulturális nyelvoktatás a gimnáziumok
ban; drámapedagógiának a tanítóképzésben; 
japán önkéntesek tapasztalatai a japán nyelv 
oktatásával kapcsolatban; az olasz nyelv
tudás hatása az eszperantó elsajátítására; a 
magyar tanulók nehézségei a kínai nyelv 
négy tónusfajtájának elsajátításában.

XII. Irodalom és stilisztika. Ajtay-Hor- 
váth Magda a stilisztika diakronikus ágának 
az időbeliségre és a szövegköziségre vonat
kozó jegyeit tárgyalja Elek Artúr „Farsang” 
című novelláján keresztül. Jeleni Teréz a 
stílusfejlődési tendenciák és a szinkron 
intertextualitás kapcsolatát elemzi Babits 
„Novella az emberi húsról és csontról” című 
műve alapján. Képes Júlia előadása a közép
kori angol költészet bűbájos világába vezeti 
hallgatóit: három művet mutat be úgy, hogy 
az irodalommal nem foglalkozók is kedvet 
kapnak olvasásukhoz.

XIII. Magyar mint idegen nyelv. Horváth 
Katalin összefoglalja tapasztalatait a magyar 
nyelv orosz és ukrán anyanyelvű tanulóinak 
tanításáról. Hurka Katalin és Misad Katalin 
a pozsonyi comenius Egyetem hungarisz- 
tika hallgatóinak képzéséről számol be. Va
rga Zoltán a magyarnak, mint a „társadalmi 
környezet nyelvének” tanítását, valamint ta
nításának jelenlegi társadalmi-politikai 
helyzetét mutatja be a Vajdaságban.

A két kötetnyi konferenciaanyag magá
ba foglalja a ma Magyarországon folyó al
kalmazott nyelvészeti kutatások széles tár
házát, így hallgató, nyelvtanár és kutató egy
aránt talál benne érdeklődésének megfelelő 
tanulmányt és javasolt szakirodalmat.

Gadó Szilvia-Reder Anna

Szépe György-Derényi András (szerk) 
Nyelv, hatalom, egyenlőség. 
Nyelvpolitikai írások
Corvina, Budapest, 1999, 294 p. 
(Egyetemi Könyvtár)

A XIX. századig természetes volt a nyelvtu
dományban a nyelv formájába történő tuda
tos emberi beavatkozás gondolata. A mo
dem nyelvészeti irányzatok ettől a feltevés
től idegenkednek. Innen számíthatjuk a for
malizmus kontra funkcionalizmus, vagy a 
szintaktika kontra szemantika kontra prag
matika, illetve a kell-e nekünk nyelvműve
lés? (ál)vitát. A „pragmatikai fordulat”, s 
vele a az általam „nyelvtudományi rene
szánsznak” nevezett korszak, vagyis a nyelv
tudomány kivirágzása, „szétsugárzása” meg
növelte az érdeklődést a nyelvi kérdések 
iránt. Lassan ott tartunk, hogy minden társa
dalomtudományban kérdéssé válik a nyelv.

Ekkoriban bukkan föl a nyelvpolitika fo
galma is. Tehát még ma is alig van túl az 
ifjúkorán. A nyelvpolitika fogalmát sokféle
képpen és egyre többet használják a sajtótól 
a tudományig. Mivel valójában interdiszcip
lináris jellegű tevékenységről (tudomány
ról?) van szó, a pontos definiálás késik, ha 
egyáltalán meg is születhet majd. Azt azon
ban tudjuk, érezzük, hogy a nyelvpolitika 
jelen van, önálló életet él a nyelvészek segít
sége és kutatásai nélkül is; öncsonkítás lenne 
a nyelvtudomány számára, ha nem számolna 
vele.

A magyar nyelvtudományi irodalomban 
a nyelvpolitika fogalma a hetvenes évektől 
van jelen, elsősorban Szépe Györgynek kö
szönhetően, és elsősorban egyes szakembe
rek egyéni tevékenységében - korántsem in
tézményesen. Szépe Györgynek köszönhet
jük az első jelentősebb átfogó tanulmányt 
(„Jegyzetek a nyelvi tervezésről és a nyelv
politikáról”. In: Általános Nyelvészeti Ta
nulmányok, 1984.). Az utóbbi években a 
szociolingvisztika, a megújuló nyelvműve- 
lő-nyelvstratégiai irányzatok ugyancsak 
többször emlegették a nyelvpolitikát, sőt a


