
HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK

Tisztelt olvasóink!

Folyóiratunk a jövőben is folyamatos tájékoztatást szeretne adni a szakma hazai és 
külföldi rendezvényeiről, konferenciákról, továbbképzésekről, valamint a különböző 
ösztöndíj-kiírásokról és egyéb, a szakmát érintő eseményekről. Ahhoz, hogy minél 
pontosabb információkkal szolgálhassunk, szükségünk van a szervező, illetve a lebo
nyolító intézmények együttműködésére.

Továbbra is kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe ilyen jellegű híreiket, hogy 
időben közzétehessük őket, és így minél több érdeklődő szerezhessen tudomást a 
küszöbön álló szakmai eseményekről.

Együttműködésüket előre is köszönöm.
Szablyár Anna 

rovatvezető

KONGRESSZUSI NAPTAR

Augusztus 29- szeptember 1.

EuroCall 2001

Színhely: Nijmegen, Hollandia 
Felvilágosítás: June Thompson, EURO
CALL, The Language Institute, Univer
sity of Hull, Hull HU6 7RX (Anglia) 
http://www. ku n. n l/eu roca I l/ca I If orp 
apers.html

Szeptember 1-3.

CALL 2001

Téma: A változás kihívása
Színhely: Exeter, Nagy-Britannia 
Felvilágosítás: Keith Cameron, School 
of Modern Languages, Queens's Buil
ding, The University, EXETER, EX4 
4QH.

Szeptember 11-13.

ALT-C'2001

Téma: A tanulási környezet változása 
Színhely: Edinburgh, Nagy-Britannia 
Felvilágosítás: Jeff Hayward, MALTS, 
ALT-C 2001, University of Edinburgh, 
55/57 George Sq. Edinburgh, EH8 9JU, 
UK

Szeptember 13-15.

Média - Informatika - Kommunikáció 
2001

Színhely: Veszprém
Téma: Multimédia, hipertext, virtuális 
valóság az oktatásban, a távoktatás
ban, az orvosi informatika és az agrár 
informatika területén.
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Képfeldolgozás;
Kommunikáció az idegennyelv-taní- 
tás területén;
Informatika a turizmusban.
Felvilágosítás: 
http://knt.vein.hu/mikk

Szeptember 16-22.

Színhely: Sonnenberg/Harz, Német
ország
Téma: Metodikai innováció a német 
mint idegennyelv oktatásában
Felvilágosítás: Frau Chmielewska 
Bankplatz 8, D-38100 Braunschweig 
E-mail: Sonnenberg@tu-clausthal.de 
http://www.tu-clausthal.de/v/ihs

Szeptember 26-29.

A GAL (Gesellschaft für angewandte 
Linguistik) 32. éves közgyűlése

Színhely: Passau, Németország 
Téma: A nyelv interdiszciplinárisán
Felvilágosítás: 
http://www.germanistik.uni-halle.de
/gal/aktuell.htm

November 16.

Az „Österreichisches Sprachdiplom" 
2001-ben a nyelvek európai évében

Színhely: Bécs, Ausztria 
Felvilágosítás: ÖSD Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch, osd@aon.at

November 16-18.

Expolingua Berlin. Nyelvek és kultú
rák nemzetközi vására

Színhely: Berlin, Németország
Felvilágosítás: 
http://www.expolingua.com

November 22-24.

Az európai többnyelvűség jövője a ki
bővített Európai Unióban

Színhely: Bécs, Ausztria
Téma: Az új tagállamok nyelvének 
szerepe az Európai Unióban
A közoktatás nyelvpolitikája a tagál
lamokban és Ausztriában
Regionális és kisebbségi nyelvek az
EU-ban
Felvilágosítás: 
gerald.rosskogler@gmx.net

http://knt.vein.hu/mikk
mailto:Sonnenberg@tu-clausthal.de
http://www.tu-clausthal.de/v/ihs
http://www.germanistik.uni-halle.de
mailto:osd@aon.at
http://www.expolingua.com
mailto:gerald.rosskogler@gmx.net


KONFERENCIA-BESZÁMOLÓK

Nyelvpolitika Magyarországon és Európában
Magyarországi Némettanárok Egyesületének konferenciája, Budapest, 2001, március 
30-31.

A Nyelvek Európai Éve alkalmából - amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Európa 
nyelvi sokszínűségére, a nyelvtanulás fontosságára - nemzetközi konferenciát rendezett a 
Magyarországi Némettanárok Egyesülete (német rövidítése UDV) „Sprachenpolitik in 
Ungarn und Europa” címmel. A több mint 450 részvevőt számláló konferenciának első nap 
a Magyar Tudományos Akadémia adott otthont, a második napi rendezvényeket a Lónyai 
utcai Református Gimnáziumban tartották.

Manherz Károly, az UDV elnöke nyitószavai után a konferencia résztvevőit az Oktatási 
Minisztérium államtitkára, Náray-Szabó Gábor üdvözölte, felvázolván a Minisztérium 
nyelvoktatási koncepcióját, és hangsúlyozván, hogy ennek szellemében a felsőoktatásban 
elsősorban a szaknyelv oktatását kell kiemelt feladatnak tekinteni. Ezt követően a német 
nyelvű országok (Ausztria, Németország, Svájc) nagykövetei köszöntötték a résztvevőket.

Minthogy a konferencián hét plenáris előadás hangzott el, a második napon pedig 
párhuzamosan még 17 workshop-ban folyt a munka, a beszámoló keretei csak néhány fontos 
gondolat kiemelését teszik lehetővé.

Glatz Ferenc „Die Rolle der deutschen Sprache in der europäischen Integration” [A 
német nyelv szerepe az európai integrációban] című előadásában a német nyelv és kultúra 
szerepét körvonalazta a történész és kultúrpolitikus szemszögéből, nemcsak az európai 
integráció keretei között, hanem különösen Közép-Kelet-Európa vonatkozásában. A német 
nyelv szerinte a térség fontos közvetítő nyelve, és a németeknek, valamint a Magyarorszá
gon német nyelvvel foglalkozó elhivatott értelmiségieknek kell segíteniük abban, hogy a 
német nyelv régi presztízsét visszanyerje. Az előadó hét, tézisszerűen felvetett kérdéskörben 
tárgyalta az EU és az európai integráció elsősorban kultúr- és művelődéspolitikai aspektu
sait, nem ritkán erősen bírálva bizonyos hiányosságokat (nevezetesen, hogy az EU nem 
rendelkezik humánpolitikai koncepcióval, sem pedig kulturális politikával), hangsúlyozta 
a kulturális sokféleség jogosultságát és fontosságát, részletesebben foglalkozott az európai 
emancipációval, ezen belül pedig a német nyelv és kultúra emancipációjával.

Peter Neide (Brüsszel) „Mehrsprachigkeit in Europa - Überlegungen zu einer Euro
päischen Sprachenpolitik” [Többnyelvűség Európában - elmélkedések egy európai nyelv
politikáról] című előadásában az európai gazdasági integráció és a nemzetállami identitás 
tükrében a kontaktus-nyelvészet (Kontaktlinguistik) neves művelőjeként foglalkozott a 
többnyelvűséggel, amelyet a XXI. században az EU kultúrpolitikájának nem szabad szem 
elől téveszteni, következésképpen a nyelvtervezésnek és nyelvpolitikának ennek a politiká
nak a szerves részévé kell válnia. Neide szerint a jövőben a „nagy” nyelvek mellett a 
többnyelvű kisebbségi nyelvhasználóknak nem kell identitásukat megtagadni és a nagy 
nyelvekhez alkalmazkodni, hanem éppen ellenkezőleg, a soknyelvű multikulturális Euró
pában éppen a csak egy (nagy) nyelvet beszélőknek támadhatnak nehézségei. Ezt négy 
tézisben fejtette ki részletesen, a multidiszciplinaritás és többnyelvűség kontaktus-nyelvé
szeti bemutatásával (nyelvi kontaktus vs. nyelvi konfliktus, ezek történelmi gyökerei és a 
nyelvpolitikusok által a jövőre nézve való „beprogramozása”), valamint egy újfajta több
nyelvűség elfogadtatásával foglalkozva. Ennek egyik fontos jellemzője a szubszidiaritás
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elve, amelynek következetes nyelvpolitikai megvalósítása a konfliktusok megszűnéséhez 
kell vezessen. Végezetül pedig kifejtette, hogy a német nyelvnek mint az EU legtöbb polgára 
által beszélt nyelvnek pluricentrikus jellegéből adódóan ez a nyelv potenciális európai 
„konfliktus”-nyelvvé is válhat, hiszen a nagy nemzetközi szervezetekben súlyának nem 
megfelelően van képviselve. - Utolsó kérdésként az EU keleti bővítése nyomán kialakuló 
helyzettel foglalkozott („a nyelv nem egy volt keleti tömbbeli államban az újraéledő 
nacionalizmus szimbólumává válhat”). Kiemelte, hogy Magyarország - demokratikus 
kisebbségi törvénye és politikája révén - ezen országok között szinte egyedülálló, és 
semmiben sem marad el a Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját aláírt EU tagországok 
mögött.

Peter Wiesinger (Bécs) „Sprachpolitische Positionierung der deutschen Sprache und des 
DaF/DaZ-Unterrichts in der Welt der Mehrsprachigkeit” [A német nyelvnek és a német mint 
idegen nyelv/második nyelv tanításának elhelyezése a többnyelvűség világában] című 
előadásában a pluricentrikus német nyelv nyelvpolitikai megítélésével foglalkozott, vala
mint részletesen tárgyalta a németnek mint idegen, illetve második nyelvnek a tanításával 
kapcsolatos problémákat és nehézségeket. Véleménye szerint ezeknek a tanárképzésben is 
nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani.

Els Oksaar (Hamburg) „Mehrsprachigkeit und interkulturelle Verständigung in Europa” 
[Többnyelvűség és interkulturális megértés Európában] című előadásában rámutatott azok
ra a gazdasági, politikai, kulturális és egyéb okokra, amelyek az interkulturális megértést 
különösen a XXI. század elején olyan fontossá teszik, és hangsúlyozta, hogy még a tökéletes 
nyelvi kompetencia sem garancia a kölcsönös megértésre. Előadásának nagyobb részét 
életmű-kutatása témájának szentelte, nevezetesen, hogy a (nyelvi) magatartásformák kul- 
túrafüggőek. Ezzel kapcsolatos Oksaarnak a kulturémákkal (Kultureme) és behavioré- 
mákkal (Behavioreme) kapcsolatos elmélete, mely szerint a kulturémák nyelvi magatartás
formák, a behaviorémák pedig azoknak a megvalósulási formái. (Mindkét fogalmat 
szociokulturális kategóriának tekinti, amelyek tovább osztályozhatók.) Számos konkrét, 
meggyőző példán mutatta be, hogy ezek nem ismerete milyen mértékben zavarhatja, illetve 
lehetetleníti el az egyazon nyelvet beszélők közötti megértést.

Boldizsár Gábor „Europäische und ungarische Sprachenpolitik” [Európai és magyar 
nyelvpolitika] című előadásában a Nyelvi Portfolióval ismertette meg a konferencia részt
vevőit, bemutatta annak magyarországi változatát. A Portfolió magyarországi bevezetése 
mind a tanulókkal, mind a tanárokkal szemben új elvárásokat támaszt, amelyeknek szem
léletbeli változás nélkül nem lehet majd eleget tenni.

Josef Michael Haunschmid (Bécs) „Internet im Deutschunterricht” [Internet a németta
nításban] címen tartott előadása egy hazánkban is egyre inkább tért hódító média gyakorlati 
felhasználási lehetőségeiről mutatott be olyan konkrét munkaformákat és gyakorlattípuso
kat, amelyek segítségével mind a négy „hagyományos” nyelvi készség fejleszthető, sőt a 
„voice-chat-room” segítségével a személyes interaktív kapcsolat is megteremthető, és így 
a kommunikatív készség is fejlődhet. A számítógép virtuális világa „valóságossá” válhat a 
termináloknál gyakorló diákok számára.

Harald Burger (Zürich) „Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache in den Mas- 
senmedien”[A mai német nyelv tendenciái a tömegkommunikációs eszközökben] című 
előadásában egyrészt körvonalazta a médiára jellemző (sokszor nem mindig helyesen 
megítélt) nyelvhasználati tendenciákat (egyre több idegen szó, bulvár-stílus, frazeoíogiz- 
musok eluralkodása), másrészt az egyes médiumokkal foglalkozott részletesebben. Ami a 
tendenciákat illeti, azok a kutatások szerint már a 20-as évek óta jelen vannak, és érvénye
sülésüket leginkább szinuszgörbével jellemezhetnénk. A befogadók is változnak, az újságot
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minden részleteiben olvasóból egyre inkább szelektív olvasó válik. Változásokon mentek 
keresztül az egyes szövegfajták is, a 70-es, 80-as években a TV-hírekben eluralkodott az 
amerikai „newsshow” (többszörös moderálás, a moderátor viccelődő csevegése, a stílus 
familiárisabb változata), a „soft news” (társasági pletyka) és a „spot news” (szerencsétlen
ségek, bűntények). Véleménye szerint ez a trend mára már véget ért, ebből levonható az a 
következtetés, hogy a média nyelvhasználati tendenciái rövid távon érvényesülnek. - A 
továbbiakban az újságról mint „hipertext”-ről beszélt, amely a multimedialitásban (képek, 
grafikák) és a linearitás megszűnésében (a szöveg „cluster”-ekből, modulárisan épül fel) 
nyilvánul meg. A szóbeliség és írásbeliség viszonya a TV-ben a kezdeti írott nyelv domi
nanciájáról a 70-es évek óta egyre inkább a beszélt nyelvi változatra tevődött át, a moderá
torok nyelvhasználatára a „másodlagos szóbeliség” (sekundäre Oralität) jellemző. - Új 
tendencia várható az Internet és a mobil kommunikációtól. Ezek az új médiumok a rádió 
és TV egyirányú kommunikációját fejlesztik tovább, a mobiltelefon már ma is mind szóbeli, 
mind pedig írásbeli kommunikációt lehetővé tesz, míg az Internet jelenleg még inkább az 
írott nyelvi változatra támaszkodik, ugyanakkor azonban multimediális, hiszen képeket is 
közvetít. Nyelvészeti vizsgálatok kimutatták az írásbeli médiumban jelentkező, szóbeliség
re jellemző elemeket, ezért az Internet nyelvhasználat a másodlagos írásbeliséggel (sekun
däre Literalität) jellemezhető. - A továbbiakban a média szövegekben jelenlévő inter- 
textualitásról, a szövegek több lépcsős létrehozásáról (a szöveg történetéről) beszélt, majd 
előadását Svájc helyzetének bemutatásával zárta, amelyre egy sajátos mediális diglosszia 
jellemző (dialektus használat a szóbeliségben, standard nyelv használata az írásbeliségben). 
Ez a diglosszia a médiában is jelentkezik: a kereskedelmi adók inkább dialektust használ
nak, ami több nézőt/hallgatót vonz.

A workshop-ok témái a nyelvoktatás tartalmának és módszertanának legaktuálisabb 
kérdései köré csoportosultak, beleértve a konferencia fő témáját, valamint a mindenkit 
érdeklő nyelvvizsgák helyzetét is.

A konferencia Manherz Károly zárszavaival ért véget, aki tömören összefoglalta az 
eredményeket, és körvonalazta azokat - az idegennyelv-oktatás színvonalának emelésére 
irányuló - ajánlásokat, amelyeket az UDV az Oktatási Minisztériumnak továbbit.

Bartha Magdolna

A. nyelv nevelő szerepe
XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Pécs, 2001. április 17-19.

nevel
[XV. sz. e. f. BécsiK., NySz., de 1. növel is a no, női ige a.]
a nő ige szárm.-a, a növel alakv.-a, a r. nyelvben a nevel-nek volt ’növel’ jel.-e is. 
(Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1941)

A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus rendezőiként - az új évszázad, sőt egy 
új évezred elején, a Nyelvek Európai Évében - időszerűnek tartottuk, hogy az előadások és 
a szakmai beszélgetések keretében - a társadalmi-gazdasági és információs kihívások előző 
témaköreit követően, valamint a kognitív fordulat jegyében - ezúttal különös figyelmet 
szenteljünk a nyelv nevelő szerepe kérdéskörének. A kongresszus ezen vezérgondolatához 
valóban számos ponton kapcsolódtak szorosabban az előadók, illetve a kerekasztal-beszél- 
getések és a műhelyviták résztvevői.
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A talán minden eddiginél számosabb (ötszáz főnyi) résztvevői kör ezúttal is reprezen
tatív éves seregszemlévé avatta a hazai alkalmazott nyelvészet sokszínű palettájának 
képviseletét: a rendezvény szűkebb értelemben vett szakmai programjának - a két plenáris 
előadás, a 16 szekció, a négy kerekasztal és a két műhelyvita keretében - sikerült felölelnie 
a tavalyi kongresszus óta eltelt időszak újabb eredményeit.

A formai kereteket illetően a szekcióüléseken két újdonsággal kísérleteztünk: egyrészt 
a mindenkori üléselnök mellett szekcióvezetővel kívántuk biztosítani a folytonosságot, 
másrészt az éppen általuk tartott bevezető előadások időkeretét megemeltük. Az egyik 
kerekasztal-beszélgetést pedig - eléggé formabontó módon - igen kellemes kávéházi 
környezetbe helyeztük ki, s ráadásul a késő esti órákra időzítettük (a kulturális kínálatunkat 
képviselő hangverseny utánra). Újdonságnak számít az is, hogy rendezvényünket ezúttal 
kinyitottuk a pedagógus-továbbképzés számára is (magyar- és nyelvszakos tanároknak). A 
kongresszust - immár hagyományosan - könyvárusítás és szakmai kiállítások is kísérték.

A nyitó plenáris ülésen két előadás hangzott el.* Alexander Z. Guiora (Haifa) „The 
language sciences - the challanges ahead” [A nyelvtudomány kihívásai] című előadása 
megkülönböztetett figyelmet szentelt a nyelv és a tanulás folyamatosan újraértelmezendő 
fogalmának, s a pszicholingvisztika tudományközi szálait követve hangsúlyozta egy kohe
rens és heurisztikus kutatási stratégia, valamint a konvergáló módszertanok fontosságát. A 
másik előadó, Péntek János (Kolozsvár) „Nyelv és ethosz” címmel alapjában szocio- 
lingvisztikai mederben közelítette meg a nyelv nevelő szerepének néhány fontos etikai 
tanulságát, a közösségi nyelvhasználat felelősségének kérdéskörét, az igenlés és a tagadás, 
a hit (a fogékonyság) és a kétely kettősségéhez fűződő nyelvi magatartás lényegi vonásait.

A plenáris ülés keretében az idén Székely Gábor vehette át a Brassai-díjat Klaudy Kinga 
méltató szavainak kíséretében. A MANYE, illetve a plenáris ülés hallgatósága kegyelettel 
emlékezett meg a közelmúltban elhunyt Papp Ferenc akadémikus professzorról.

A jelen keretben képtelenség volna valamennyi szekció és vita gazdag anyagán végig
haladni. Ehelyett inkább néhány összefoglaló érvényű megjegyzéssel próbálom érzékeltetni 
a munkaülések főbb tanulságait. A Nyelvészet és informatika, internet az idegennyelv-ok- 
tatásban szekció vezetője, Kis Ádám „A nyelvi munkás számítógépe” című bevezető 
előadásával maga is Papp Ferencre emlékezett, s az extenzív lehetőségek bemutatásával 
egyben előkészítette a szakfordítással foglalkozó további előadásokat. A meglehetősen 
homogén szekció előadásai lényegében két fő témaegyüttes köré csoportosultak: 1 ) fordí
tástámogatás számítógéppel; 2) az oktatás támogatása számítástechnikai eszközökkel. A 
Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvi jogok szekció középpontjában a regionális és a 
kisebbségi nyelvhasználat helyzete állott. Az Interkulturális kommunikáció és EU-nyelv- 
használat szekció előadásai - tárgykörük változatosságával - a szakterület összetettségét, 
több tudományágon (nyelvészet, közgazdaság, antropológia, etnográfia stb.) átívelő arcu
latát tanúsították. A megközelítések többé-kevésbé egységes kiindulópontját a közelmúlt 
kihívása kínálta: miként lehetséges az integrációval járó alkalmazkodással együtt - a 
kommunikáció megnövekedett keretei közepette - érdekeinket érvényesítenünk, nyelvi és 
kulturális értékeinket megőriznünk, vagyis önazonosságunk tudatában a nemzetközi kom
munikáció részévé, illetve részesévé válnunk.

A Szociolingvisztika szekciója a várakozásoknak megfelelően igen sok előadást sora
koztatott fel, rendkívül szerteágazó tematikával. A Pszicholingvisztika is számos előadót 
vonzott, meglehetősen változatos témákban. így meg sem kísérlem ennek a két klasszikus 
szekciónak az áttekintését; az érdeklődőket majd bizonyára kárpótolja a többnyire magas

* Ezeket folyóiratunk jelen számának élén közöljük. (A szerk.)
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színvonalú előadások írott változatának megismerése. A Mikes Melánia vezette Két- és 
többnyelvűség szekció viszonylag egységes mederben tartotta az előadókat, akik főként a 
kétnyelvűség oktatási-nevelési és metanyelvi problémáiról szólották pszicho- és szocio- 
lingvisztikai keretben. A vitában vissza-visszatért számos időszerű és égető kérdés, mint pl. 
a természetes kétnyelvűek diglossziás helyzete, az anyanyelvi transzfer, a kisebbségi és 
többségi nyelvhasználattal szemben tanúsított attitűdök.

Ezúttal az Alkalmazott szövegnyelvészet fiatal szekciója is elég sok és sokféle előadásnak 
örvendhetett: differenciált választék kínálkozott a különféle szövegtípusok, elemzési irá
nyok, nyelvek és média szerint. A Nyelvművelés és stilisztika szekció - klasszikus lévén - 
egykor tömeges látogatottságot élvezett; ezúttal - mindössze öt előadással - meghitt 
hangulatban zajlott, ám a kis létszám ellenére eleven érdeklődés, élénk vita jellemezte. A 
Magay Tamás vezette Lexikográfia szekció sokszínűségében is összefogott tervszerűséggel, 
magas fokú szervezettséggel, az MTA szótári munkabizottságának képviseletében folytatta 
munkáját, igen színvonalas előadások hangzottak el „telt ház” előtt. A Kontrasztív nyelvészet 
szekció előadói számos nyelvvel vetették össze a magyart (angol, francia, horvát, német, 
olasz), s ilyen összefüggésben még a latin és az eszperantó is szóba került. Szerepeltek több 
nyelvre vonatkozó előadások is (uráli nyelvek, francia-angol-magyar, német-hol- 
land-finn-magyar). A tematika általában a nyelvtan, ritkábban a szókincs valamely részte
rületéhez kötődött, többnyire gyakorlati, didaktikai célzattal.

A Nyelvpedagógia I. szekciója a tanulási és tanítási stratégiákkal foglalkozott. Az 
előadások kapcsán több érdekes kérdés is fölvetődött a vitában: az olvasástanítási módsze
rekről (alkalmazhatóságukról és a nyelvoktatáshoz való viszonyukról), a grammatikatanítás 
hatékonyságának kérdőjeleiről, a prozódia fontosságáról, a nyelvválasztást befolyásoló ténye
zőkről stb. A Nyelvpedagógia II. szekció középpontjában a curriculum-fejlesztés, a minőség
biztosítás és a teljesítménymérés (különösen a tesztelés) állt - az érintett nyelvek változatossá
gával. Az előadásokat többnyire élénk vita kísérte. A Szaknyelvek és oktatásuk szekcióban az 
általános terminológiai, szaklexikai kérdések mellett fontos helyet kapott az üzleti nyelv 
oktatása és a hozzá kapcsolódó mérés témaköre (a szaknyelvi vizsgák tapasztalatai, a vizsgázók 
körében végzett véleménykutatás). A Klaudy Kinga vezette Fordítás és tolmácsolás szekció 
összeforrott résztvevői körének műhelymunkája felölelte a szakterület legidőszerűbb kér
déseit (a fordítási univerzáléktól a reáliákon, a kompenzáción, a tolmácsolás csapdáin, a 
stilisztikai változatokon, az uniós terminológián keresztül a korszerű tolmácsképzésig).

A Magyar mint idegen nyelv, magyar nyelvoktatás határainkon túl szekció gazdag 
kínálata mögött ezúttal is igen széles tematika húzódott, amelynek összetett kapcsolatrend
szere újfent bizonyította, hogy a hungarológia csak komplex, interdiszciplináris, interkul
turális és kontrasztív-komparatív igénnyel teljesítheti feladatát és hozhat újabb eredménye
ket. Az Alkalmazott nyelvészet az anyanyelvi nevelésben szekció előadásai a legújabb 
nyelvleírási eredményeknek az iskolai gyakorlatba történő átültetéséről, illetve a kísérleti 
programokról és vizsgálatokról számoltak be.

A kerekasztal-beszélgetések és műhelyviták sorában kitüntetett témakörként szerepelt 
A nyelvi és irodalmi nevelés egysége - különös tekintettel a szövegnyelvészetre. Az élénk 
vitává alakult beszélgetést, amely az irodalom és a nyelvészet legfontosabb iskolai metsző
pontjaként a műelemzés, a retorika és a szövegnyelvészet köré szerveződött, Kálmán C. 
György vezette. Az anyanyelvi és nemzetiségi nevelés, továbbá az idegennyelv-oktatás közös 
feladatai, valamint A nyelv nevelő szerepe - határon innen és túl egyesített témakörében 
tartott műhelyvita, melynek vezetői Knipf Erzsébet és Péntek János voltak, az anyanyelvi 
pedagógia funkcióinak meghatározásából indult ki, s az anyanyelvi nevelés alapváltozatú 
családi és főváltozatú iskolai színterének ellentmondását taglalta (hogy ti. a főváltozat nem
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veszi kellőképpen figyelembe az alapváltozatot mint vemakuláris változatot), majd a 
magyar nyelv egy- vagy többközpontúságának kérdését feszegetve a befogadó, tehát nem 
kirekesztő standard szükségességére, illetve a regionális változatokkal szemben kívánatos 
toleranciára hívta fel a figyelmet. A vita második felében fölvetődött, hogy vajon meddig 
terjed a „határon túl” fogalma (és ebben az összefüggésben miért is kell a határon túli 
magyar diákoknak a nyelvi előkészítő intézetbe kerülniük), s kiemelt helyet kapott az 
anyanyelvnek a nyelvoktatásban betöltött szerepe. A Szépe György vezette kerekasztal-be- 
szélgetés A nyelvi műveltség tartalmáról népes közönséget vonzott a felkért résztvevők 
köré. Minthogy az 1970-es években megjelent „fehér könyvben” (MTA) megfogalmazott 
nyelvi-kommunikációs műveltségtartalom időközben felülvizsgálatra szorul a bekövetke
zett történelmi (globalizáció, modernizálódás, europaizálódás), társadalmi (piacgazdaság, 
demokratikus fordulat), tudományos (kognitív tudományok, kommunikációkutatás) és 
technikai (televízió, videó, számítógép) fejlemények következtében, a téma behatóbb, több 
lépcsős megtárgyalásának érdekében a résztvevők végül úgy döntöttek, hogy folytatják a 
téma megvitatását 2001 októberében az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszékén. A magyartanárok főiskolai és egyetemi (tovább)képzésének megújításáról - 
Békési Imre vezetésével - folytatott műhelyvita témái között a következő kérdések szere
peltek: az anyanyelvi és az irodalmi képzés tartalmi és strukturális kapcsolatából, a magyar
tanárok kvázi-kétszakosságából adódó problémák; a főiskolai és az egyetemi képzés 
különbözőségének értelmezése; a tanárjelöltek nyelvi-kommunikációs készségeinek hiá
nyosságai, illetve az ismeretátadás és a képességfejlesztés kapcsolata a tanárképzésben; a 
modern nyelvészeti kutatási eredmények oktathatóságának nehézségei; a gyakorló magyar
tanárok továbbképzési érdekeltségének gondjai. Az alapvetően nyelvészetközpontú vita 
összességében az irodalmi nevelésre is kitekintett, megdöbbentő tényekkel szembesített, s 
hasznos megoldási javaslatokkal is szolgált. A Bárdos Jenő vezette (zsúfolt és hangulatos, 
sőt forró hangulatú) kávéházi beszélgetés - A nyelvtanár^tovább)képzésről - igen élénk 
vitában villantotta fel a legégetőbb kérdéseket, s a képzés/továbbképzés szerkezeti és 
tartalmi vonásainak áttekintő helyzetképéből kiindulva jó néhány igen tanulságos javaslat 
megfogalmazásáig jutott el. A vita tanulsága szerint tanítói szinten megoldatlan a nyelvta
nárképzés, egyáltalán problémát vet föl a filológus jellegű szak és az életkorsajátos oktatási 
igény szembesítése, miként egyébként gondot jelent a kiejtés tanításának és mérésének 
helyzete is. Kérdéses továbbá az is, hogy a kiadói gyakorlat mennyiben tükrözi a mindenkori 
tanulói-vizsgáztatási igényeket.

A Haydn-hangverseny mellett a megye dísztermében tartott fogadás jelentette a másik 
kötetlen kísérő programot. Az ilyenkor szokásosnak számító fogadás igazi meglepetéssel 
is szolgált, ugyanis ennek ünnepélyes keretei között köszöntöttük az éppen 70 éves Szépe 
György professzort: a rektori és dékáni köszöntőt követően a szakma részéről Kiefer Ferenc 
akadémikus méltatta munkásságát, majd a szerkesztők átadták a tiszteletére összeállított 
vaskos tanulmánykötetet (Színes eszmék nem alszanak... I—II.) - közel százötven írással. 
Ebből az alkalomból egyébként még egy másik kiadvány, az Iskolakultúra gondozásában 
megjelent, az ünnepelt saját írásaiból válogatást közlő Nyelvpolitika: múlt és jövő is 
tisztelgett a hazai alkalmazott nyelvészet iskolateremtő egyénisége előtt.

A kongresszus főtémájához kapcsolódó és szélesebb érdeklődésre számot tartó előadá
sok írott változatát - legkésőbb a következő kongresszusra - teljes terjedelemben, gyűjte
ményes kötetben szeretnénk kiadni, s emellett - a közelmúlt jól bevált gyakorlatát követve 
- szekciónként gondoskodnánk a tematikának megfelelő publikációs fórumról a többi 
színvonalas előadás számára is.

Szűcs Tibor
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IV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem Balatonalmádiban

A Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és az MTA Alkalmazott Nyelvé
szeti Munkabizottsága 2001 -ben május 27-31. között rendezte meg immár hagyományossá 
vált konferenciáját, a IV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet Balatonalmádiban.

A Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, mely minden évben, ugyanabban az időpontban 
és helyszínen várja az érdeklődőket, a pszicholingvisztika tárgykörében kutatók rangos 
rendezvénye, egyúttal a tanártovábbképzés és nyelvtudományi doktori képzések résztvevő
inek tudományos fóruma. Az előadásokat évente kb. 60 kolléga látogatja, kétévente kiegé
szülve a szakma világhírű külföldi kutatóival (pl. François Grosjean, David Singleton, 
Elizabeth Lanza, Charlotte Hoffmann, Howard Jackson, Göncz Lajos, Mikes Melánia), 
többen közülük visszatérő vendégek.

A szakmai előadások, viták általában a következő témák köré csoportosulnak, melyek 
közül évente egy külön hangsúlyt kap: gyermeki nyelvelsajátítás, második/idegen nyelv 
elsajátítás és tanulás, mentális lexikon felépítése, két- és többnyelvűség, kutatásmódszertan, 
nyelvtudás mérése, beszédfejlődési zavarok.

A Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemeken kialakult szakmai műhely legújabb kutatá
sait az Alkalmazott Nyelvtudomány című, lektorált folyóirat teszi közre évente kétszer, 
melyet a veszprémi Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és az MTA Nyelvtudományi Bizott
ság Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága gondoz.

A tudományos ülésszak keretéül ez évben alkalmazott nyelvészeti kutatás-módszertani 
kérdések megvitatása szolgált, mely problémakört a két nyitó előadás (Gósy Mária és 
Károly Krisztina) átfogóan részletezett. A további, mintegy 25 rövidebb beszámoló számos 
értékes pszicholingvisztikai kísérlet és felmérés eredményeit villantotta fel. A teljesség 
igénye nélkül álljon itt néhány a tárgyalt témakörökből: a neurotikus hátterű beszéd és 
kifejezészavarok kialakulása; a lexikális hozzáférés időviszonyai egy- és kétnyelvűteknél; 
az értő olvasás problémái; téves utak a lexikális hozzáférésben, afáziások fonetikai vizsgá
lata; egy- és kétnyelvű gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési mutatói; rutin és 
kreativitás a szakfordításban; kétnyelvű iskolások írott nyelvi produktumai; olvasás- és 
írás-előkészítés az óvodapedagógiában.

A 2001. évi konferencia az előző évek gyakorlatához képest két további tematikus 
nappal bővült, melyeken egy-egy kisebbségi csoport nyelvi helyzete állt a figyelem előte
rében. Az egyik tudományos szeminárium a beás cigány nyelv nyelvvizsga-akkreditá- 
ciójának lehetőségével foglalkozott Forray R. Katalin, Szépe György, Orsós Anna, és 
Derdák Tibor problémafelvető előadásai segítségével. Új színfoltot jelentett a jelnyelv-ku- 
tatás módszertanának és a jelnyelv-elsajátítás leíró vizsgálatának összefoglaló bemutatása 
az ülésszak záró eseményeként.

A tudományos tanácskozás tanulságain túl a konferencia sikeréhez nagyban hozzájárult 
a résztvevők között kialakult baráti, családias légkör, az esti hangulatos összejövetelek 
szervezése és - nem utolsó sorban - a Balaton közelsége is.

Számos pozitív visszajelzés igazolja, hogy a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem jól 
működő, mind határainkon belül, mind azon túl egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 
tudományos rendezvény, amely az eddig többnyire műszaki területen elismerést szerzett 
Veszprémi Egyetem hírnevét öregbíti ezúttal már bölcsész körökben is.

Simon Orsolya


