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IX. Magyar Alkalmazott 
Nyelvészeti Kongresszus
Veszprémi Egyetem: Veszprém, 
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A Veszprémi Egyetem 1999 áprilisában 
adott otthont - az immár „kongresszus” 
megnevezést kiérdemelt - évente megrende
zett országos alkalmazott nyelvészeti tudo
mányos találkozónak.

A kötet az elhangzott előadások össze
foglalóját tartalmazza. Ezt a rövidebb for
mát - amint az Lengyel Zsolt szerkesztői 
Előszavából is kiderül - a szervező bizottság 
a kongresszus és a magyar alkalmazott nyel
vészet helyzetének jobb áttekinthetősége 
céljából választotta; ez a forma a teljes elő
adások írott változatának publikálására is 
lehetőséget ad önálló, tematikus kötetek for
májában. A gyűjteményes kötet - kitűzött 
céljához hűen - világosan és áttekinthetően 
tükrözi a kongresszus programját és felépí
tését.

A kötet első darabja Papp Ferenc akadé
mikus plenáris ülésen elhangzott elő
adásának rövidített változata, a kelet- és kö
zép-európai helyesírás változásait mutatja 
be az egységesülő Európában. - Szépe 
György professzor problémafelvető írása ré
vén az olvasó betekintést nyerhet a kong
resszuson immár hagyományosan megren
dezett kerekasztal-vita tematikájába is. A vi
ta a napjainkban aktuális „Világnyelv - re
gionális nyelv” címet viselte.

Ezt követően az egyes tematikus szekci
ók előadásainak összefoglalói olvashatók 
maximum egy lapnyi terjedelemben. Mind
ebből az olvasó megtudhatja, hogy melyek a 
kontrasztív nyelvészet, a fordítás és tolmá
csolás, a két- és többnyelvűség, valamint az 
alkalmazott nyelvészet számos más szak
ágának területén végzett hazai kutatások 
legfrissebb eredményei. A kötet az előadók

névsorának és elérhetőségi címeinek felso
rolásával zárul, megkönnyítve ezzel az ér
deklődő olvasó további tájékozódását.

Az ismertetés után következzék néhány 
megjegyzés. Örömmel vettem kézbe és 
használtam a kötetet, hiszen az megvalósí
totta célját: betekintést engedett a kong
resszus anyagába, és - tömörsége révén - 
megkönnyítette az abban való tájékozódást. 
Az áttekinthető szerkezet, valamint a rövid
ség segíti az olvasót abban, hogy megtalálja 
a számára érdekes tudományterületeket az 
alkalmazott nyelvészet birodalmában. Ez 
olykor nem túl könnyű, hiszen nagyon sok
rétű és színes anyag jelenik meg egy-egy 
ilyen kongresszuson. Az absztrakt-gyűjte
mény mintegy kezelhetővé teszi ezt a sokfé
leséget, és tovább irányítja az olvasót az őt 
érdeklő témák felé.

A bőség és sokszínűség ugyanakkor za
varba ejtő is, és felvet egy - egyébként ne
hezen megválaszolható - kérdést az előadá
sok szekciókba sorolásával kapcsolatban. 
Nem véletlen, hogy a sokféleség és az elő
adások tekintélyes mennyisége miatt a 
kongresszus szervezői az előadásokat ma
gukkal az előadókkal soroltatják be - az 
évről évre módosuló - szekciókba. Ez a 
besorolás nem könnyű feladat, hiszen - mint 
minden osztályozás -, ez is önkényes. így 
viszont - magától értetődően - átfedések 
találhatók az egyes szekciók előadásainak 
témái között. Hadd említsem itt kiragadott 
példaként Wacha Balázs „Kétnyelvűség, 
változatok, eszperantó” című előadását, 
amely az Interlingvisztika-szekció előadá
saként került a kötetbe, holott a kong
resszuson szerepelt a sok érdeklődőt és elő
adót vonzó önálló „Két- és többnyelvűség” 
nevű szekció is. Mindazonáltal az effajta 
apróságok nem veszélyeztetik a kötet értékét 
és hasznosságát, a recenzens csupán felhívja 
a figyelmet a kongresszusszervezői munka 
nem kis nehézségeire.

Az egyes szekciónevek hasznos tájékoz
tatást adnak arra vonatkozólag, vajon mivel 
is foglalkozik az alkalmazott nyelvészet 
napjainkban, és mely irányba indulhat el a
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jövőben, másként szólva: melyek tehát a 
harmadik évezred nyelvi kihívásai. Mint 
minden diszciplínában, ebben is vannak di
vatos, felkapott - és az aktuális társadalmi 
folyamatokat is tükröző - kutatási területek. 
Ezért kapnak - joggal - önálló szekciót a 
nyelvi jogok kérdései, az interkulturális 
kommunikáció és az interlingvisztika, illet
ve a vállalati kommunikáció által felvetett 
problémák. És ezért kerülhettek az előadá
sok közé olyanok, amelyek csak egy-egy 
vékony szállal kapcsolódnak a nyelvészet 
tudományához, például a reklámok hatás
mechanizmusáról szóló kutatások, vagy a 
munkaerő-piacon való könnyebb „eladható
ságot” segítő kommunikáció-módszertan 
bemutatása.

A kötet hű képet ad arról, milyen témák
kal foglalkozott a IX. Magyar Alkalmazott 
Nyelvészeti Kongresszus. A szerkesztői 
koncepció - mint egy útikönyv - segíti az 
olvasót az alkalmazott nyelvészeti diszciplí
nák tömegében való eligazodásban, vala
mint tovább is irányítja a figyelmet az őt 
érdeklő kutatási terület felé.

Végül a recenzensben már csak az a kér
dés merül fel, vajon lehet-e, kell-e körbebás- 
tyázni az adott tudományterületeket, vagy 
pedig tárt kapukkal kell fogadni mindenkit, 
aki kellően bátor felvállalni a harmadik év
ezred nyelvi kihívásait.

Gaál Judit

Bart István
Hungary & the Hungarians 
The Keywords
Corvina, Budapest, 1999, 218 p.

Ismeri Ön a -à magyarok istenét és tudja 
egyáltalán, hogy kik a magyarok? Mi a 
-» közért? És miért szeretjük a —> mákos 
tésztát? Kik voltak az —» elvtársak, és miért 
társul manapság pozitív konnotáció a me
nedzserhez? Még ha tudja is, el tudja-e mind
ezt magyarázni egy angol anyanyelvűnek?

Erre a hihetetlen feladatra vállalkozott 
Bart István író, műfordító Hungary & the 
Hungarians. The Keywords. A concise 
dictionary of facts and beliefs, customs, 
usage and myths című könyvében (a fordítás 
Judith Sollosy munkája). A szerzőtől nem 
idegen az effajta próbálkozás, hiszen 1998- 
ban látott napvilágot Angol-magyar kulturá
lis szótára (Corvina: Budapest, 1998; ismer
tetőjét lásd: Modern Nyelvoktatás vol. 5. Nr. 
1. pp. 74-75 ), amely az angolul tanulóknak 
nyújt segítséget ahhoz, hogy betekintést 
nyerjenek azokba a fogalmakba, jelenségek
be, amelyek „a brit kultúra kötőanyagát al
kotják, illetve, amelyek ismerete nélkül alig
ha érthető nemcsak az angol irodalom, de 
alkalmasint még a köznapi élet nyelve sem”.

És most itt a Magyarországról szóló vál
tozat. Az írónak még nehezebb dolga van, 
hiszen saját kultúráját kell címszavakba ren
deznie: mi számít fontosnak és mi nem? Mi 
az, amitől magyar a magyar, és mi az, ami 
kevéssé fontos? Mint azt a könyv előszavá
ból megtudhatjuk, a szótár számos arra irá
nyuló, hiábavaló erőfeszítés után született, 
hogy a szerző megpróbálja külföldi vendé
geinek elmagyarázni, mi is rejlik egy-egy 
gesztus, dallam vagy név mögött. Gondo
lom, Önök is jártak már így.

A nyelv nem csak szavak és nyelvtani 
szabályok összessége: metaforák és költői 
képek alkotják, amelyek nem érthetők a kul
turális kód ismerete nélkül. A mindennapi 
élet kultúráját „olyan fogalmak, jelenségek 
és tárgyak (illetve nyelvi tükörképek), meg 
azok a (nyelvi) közhelyek vagy közkeletű 
hiedelmek, továbbá versikék, mesealakok, 
kiszólások, közismert idézetek stb.” alkot
ják, amelyeket minden anyanyelvi beszélő 
„ismer, ért és használ, míg a külföldiek sze
mében ezek a gazdag értelmű szavak sok
szor csak talányos utalások”. A kétnyelvű 
szótárak ilyen esetben nem nyújtanak nagy 
segítséget, hiszen csak a szó angol megfele
lőjét adják (ha van egyáltalán), s a szavak 
mögöttes kulturális jelentéséről nem szólnak.

A szerző a legfontosabb magyar fogal
mak bonyolult rendszerét igyekszik feltér-


