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Tisztelt olvasóink!

Folyóiratunk a jövőben is folyamatos tájékoztatást szeretne adni a szakma hazai és kül
földi rendezvényeiről, konferenciákról, továbbképzésekről, valamint a különböző ösz
töndíj-kiírásokról és egyéb, a szakmát érintő eseményekről. Ahhoz, hogy minél ponto
sabb információkkal szolgálhassunk, szükségünk van a szervező, illetve a lebonyolító 
intézmények együttműködésére.

Továbbra is kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe ilyen jellegű híreiket, hogy idő
ben közzé tehessük őket, és így minél több érdeklődő szerezhessen tudomást a kü
szöbön álló szakmai eseményekről.

Együttműködésüket előre is köszönöm.
Szablyár Anna 

rovatvezető

Beszámoló a „Beszédkutatás 2005" 
című konferenciáról

A Magyar Tudományos Akadémai Nyelv
tudományi Intézetében 2005. október 10- 
11-én került megrendezésre a „Beszédku
tatás 2005” című tudományos ülésszak. A 
konferencia több mint tíz éves múltra te
kint vissza: az elsőt 1992-ben tartották. 
Azóta - a nagy érdeklődésre való tekin
tettel - a Nyelvtudományi Intézet Foneti
kai Osztályának szervezésében két-három 
évente sor kerül a beszéddel kapcsolatos 
kutatások eredményeinek bemutatására. 
Az idei ülésszak immáron a hetedik a kon
ferenciasorozat történetében. Ezúttal is - 
mint minden alkalommal - az előadások 
átfogták a beszéddel kapcsolatos szinte va
lamennyi tudományterületet. A konferen
cián helyet kapott a fonetika és a fonoló
gia, a beszédtechnológia, valamint a neu
rolingvisztika kutatási eredményeinek 
ismertetése.

Az előadások többsége a magyar nyelv
vel kapcsolatos új adatokat, megállapítá
sokat tárgyalta, de természetesen idegen 
nyelvekre vonatkozó vizsgálatok is be
mutatásra kerültek, például a német voka- 
lizált r és a sva kérdésköre (Harman Lász
ló, Debreceni Egyetem) vagy az angol el

liptikus összetett mondatok intonációs ta
golása (H. Tóth Zsuzsa, Miskolci Egye
tem).

A beküldött absztraktokat a szakmai 
bíráló bizottság pontozásos értékelése 
alapján fogadták el a konferencia szerve
zői. A kétnapos rendezvényen 30 előadás 
került bemutatásra. A szekciók programja 
nagyrészt tematikusan állt össze: hétfőn 
délelőtt kaptak helyet az idegen nyelvek
re vonatkozó, és a beszédtechnológiai vizs
gálatok; hétfő délután a spontán beszéddel 
kapcsolatos, illetve a megakadásjelensé
gekre vonatkozó elemzések. A keddi napon 
a neurolongvisztikával kapcsolatos kuta
tások, illetve a beszédre vonatkozó egyéb 
vizsgálatok (a főiskolások kiejtése, a rádi
ósok nyelvhasználata) eredményei hang
zottak el.

A konferencia október 10-én, hétfőn 
Kenesei István, a Nyelvtudományi Intézet 
igazgatójának megnyitó beszédével vette 
kezdetét. Kenesei István méltatta a már év
tizedes múltra visszatekintő tudományos 
ülésszak széleskörű tematikáját és tudo
mányos hasznosságát. Kiemelte a kutatá
sok interdiszciplináris jellegét, amelyet a
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nagy számú társszerzőségben készült elő
adás is bizonyított. Az igazgató hangsú
lyozta annak fontosságát is, hogy minél 
több újszerű, elsősorban a magyar nyelv
re vonatkozó vizsgálat szülessen, amelyek 
ismertetésére a konferencia a jövőben is 
lehetőséget kíván biztosítani.

Az első napi 45 perces nagyelőadás a 
prozódiai szerkezeteket mutatta be eltérő 
közléstípusokban: a megnyilatkozás szup
raszegmentális szerkezete változik attól 
függően, hogy hírfelolvasásról, mesemon
dásról, egy novella felolvasásáról, vagy rek
lámszöveg bemondásáról van szó. A mű
szeres akusztikai-fonetikai elemzés többek 
között kimutatta, hogy a mese és a novel
la meghangosításakor a beszélő magasabb 
hangfekvést használ, és jóval alacsonyab
bak a tempóértékek, mint például a reklá
mok esetében (Olaszy Gábor, MTA Nyelv
tudományi Intézet).

A gépi beszédfelismeréssel kapcsolat
ban Mihaj ük Péter (Budapesti Műszaki 
Egyetem) bemutatta, hogy a nemzetközi 
szinten bevált környezetfüggő beszéd
hangmodell-kialakítás a magyar nyelvre 
vonatkozóan számos esetben nem volt elég 
eredményes, ezért a Műszaki Egyetemen 
új eljárást dolgoztak ki a probléma meg
oldására.

A beszédfelismerő rendszerekkel kap
csolatos nehézségeket és lehetséges meg
oldásokat holland nyelvterületen is vizs
gálták. Az egyik eredmény az volt, hogy 
javult a beszédfelismerő teljesítménye, ha 
a beérkező közlésekből mesterségesen ki
iktatták a megakadásjelenségeket (Lend
vai Piroska, Tilburg University).

A délutáni első szekcióban elsősorban 
az óvodás és iskolás gyermekek nyelvi fo
lyamataival foglalkozó kutatásokat és kö
vetkeztetéseket mutatták be az előadók.

Kovács Magdolna (Debreceni Egyetem) 
óvodások szóelőhívási folyamatait vizs
gálva megállapította, hogy a gyerekek szó
asszociáció esetében nagyobb mértékben

támaszkodnak az adott szituációra, míg irá
nyított spontán beszéd esetén a gramma
tikai megformálás irányítja a szóelőhívást.

Több előadás foglalkozott a megaka
dásjelenségek elemzésével. Ezeket a jelen
ségeket vizsgálták időskorban a fonológi
ai szerkezetépítő műveletek szempontjá
ból (Szépe Judit, MTA Nyelvtudományi 
Intézet); kísérletileg kiváltott helyzetben 
(Gocsál Ákos - Huszár Ágnes, Pécsi Tu
dományegyetem), illetve a médiaszerep
lők spontán beszédében (Kaló Zsuzsa, 
ELTE). Egy eddig kevéssé vizsgált korcso
port, az óvodások megakadásjelenségeit 
elemző előadás is helyet kapott a program
ban (Horváth Viktória - Kalina Krisztina).

A kedd reggeli 45 perces nagyelőadás
ban Gósy Mária (MTA Nyelvtudományi 
Intézet) több mássalhangzó megvalósulá
sát mutatta be a zöngésség szempontjából. 
Akusztikai-fonetikai elemzésekkel - többek 
között - kimutatta, hogy minél távolabbi 
a hangszalagoktól a zárhangok képzése, 
annál nagyobb mértékben zöngésedik a 
szóvégi zárhang. Az előadás részletesen 
tárgyalta a /h/ megvalósulásának módjait 
intervokális helyzetben; és a zöngésségi 
hasonulás realizálódását fiatalok és idősek 
spontán narratíváiban.

A neurolingvisztika tárgyköréből Bán
réti Zoltán (MTA Nyelvtudományi Intézet) 
az afáziások beszédét vizsgálva kimutat
ta, hogy a beteg az aktív részgrammatikák
kal kompenzálja a nem kezelhető nyelvta
ni részrendszert. Csépe Valéria (MTÀ Pszi
chológiai Kutatóintézet) az eseményhez 
kötött agyi potenciálok (EKP) eljárásával 
arra kereste a választ, hogy az agy miként 
képes a hangsúly akusztikai összetevőiből 
perceptuális támpontot alkotni.

A beszéd szupraszegmentális tényezői
vel több előadás is foglalkozott: a kutatá
sok szerint ezek változnak az eltérő kom
munikációs helyzetekben (Markó Alexand
ra, ELTE), s ez a változás befolyásolja a 
percepciót is. A beszédtempó gyorsulása
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hatással van a feldolgozás eredményessé
gére - ennek mértékét természetes és szin
tetizált mondatokkal is vizsgálták (Bóna 
Judit, ELTE). A hangsúly észlelésével kap
csolatos kutatás szerint a gyermekeknél 
időnként még problémát okoz az azonos 
szintaktikai szerkezettel rendelkező, de kü
lönböző hangsúllyal megvalósított monda
tok értelmezése, és sok esetben a felnőttek 
észlelése és produkciója sem tökéletes eb
ben a tekintetben (Imre Angéla, ELTE).

A konferencia záró szekciójában olyan 
témák kaptak helyet, mint a korai és késői 
kétnyelvű személyek mentális lexikonának 
összehasonlítása a rendezettség szempont
jából (Navracsics Judit, Veszprémi Egye
tem); vagy a meggyőző hangzás szupraszeg- 
mentális ismérvei (Bata Sarolta, ÉLTE).

A „Beszédkutatás 2005” keretében ren
dezték meg Gósy Mária két új könyvének 
bemutatóját. A Fonetika, a beszéd tudomá
nya (2004 szeptember) és a Pszicholing- 
visztika (2005 október) című köteteket Ola-

szy Gábor és Siptár Péter, valamint Nyo
márkay István és Adamikné Jászó Anna 
ismertette. Mindkét munkát a tudományok 
mérföldköveként értékelték a bemutató so
rán, méltatva azok rendszerező, a legújabb 
tudományos eredményeket ismertető és elő
remutató jellemzőit.

A „Beszédkutatás 2005” című tudomá
nyos ülésszak - hagyományainak megfe
lelően - felvonultatta az egész ország te
rületéről érkezett, különféle tudományte
rületeken működő kutatókat. A hallgatók 
megismerhették a beszédtudományok te
rületein végzett legújabb kutatásokat első
sorban a magyar, de az angol, a német és 
a holland nyelvre vonatkozóan is. 
A szervezők folytatni kívánják a soroza
tot: két év múlva újra összehívják a leg
újabb eredmények megvitatására a legki
válóbb hazai szakembereket a beszédtudo
mányok különböző területeiről.

Horváth Viktória

Beszámoló az első szegedi gender-konferenciáról

„A nő helye a magyar nyelvhasználatban” 
címmel rendeztek kétnapos szakmai kon
ferenciát a Szegedi Tudományegyetemen
2005. szeptember 8-9-én. A rendezvény 
szervezői Sándor Klára (SZTE JGYTKF, 
Magyar Nyelvi Tanszék) és Barát Erzsé
bet (SZTE BTK, Angol Tanszék) a konfe
rencia központi témájának igen elismert 
hazai kutatói. A tudományos tanácskozás 
célja az volt, hogy a nyelv, az ideológia és 
a média szempontjából vegye számba a 
hazai gender-szempontú kutatási eredmé
nyeket.

Ez azért kiemelkedő jelentőségű vállal
kozás, mert „az elmúlt tíz évben a magyar
országi nyelvészeti kutatások is bekapcso
lódni látszanak a nyelvhasználat és hatalom, 
a nyelvhasználat és ideológia összefüggé

seinek értelmezését” (1. a konferencia prog
ramfüzetének előszavában) a társadalmi 
nemek szempontjából is vizsgáló európai 
és észak-amerikai kutatási trendbe, s most, 
a szegedi konferencia alkalmából került 
sor először arra, hogy számot vessünk az
zal, hol is tartunk mi a gender-kérdésben. 
A szegedi konferencián elhangzott előadá
sok azt bizonyították, hogy jelentős ma
gyarországi eredményeink is vannak a tár
sadalmi nemek kutatásában. A társadalmi 
nemek vonatkozásában hazánkban is több 
kutatási irány van kibontakozóban, ilyenek 
például a szexista nyelvhasználat nyelvi
nyelvészeti elemzése, a társadalmi nemek 
kommunikációs stílusának a gender-szem
pontú vizsgálata valamint annak empirikus 
kutatása, hogy hogyan reflektál a minden-
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kori hatalom nyelvezete és a média nyelv
használata a nemekre.

A szervezők célkitűzése az volt, hogy 
az első „szegedi gender-konferencián” el
sősorban a szexizmus ideológiájára és an
nak nyelvi megjelenítődési formáira kon
centráljunk, s kiemelt problémaként ke
zeljük a női nyelvhasználat, ill. a nő helyét 
a magyar nyelvben. Ebben a tekintetben a 
konferencia nemcsak hogy a magyar nyelv
re vonatkozóan tudott tudományosan állást 
foglalni, hanem a két nap során kialakult 
az a fajta műhelybeszélgetés is az előadók 
között, amely a társadalmi nemek nyelvé
szeti jellegű kutatását Magyarországon a 
továbbiakban megalapozhatja, sőt a nem
zetközi tudományos közösség számára is 
szolgáltathat új megközelítési módokat és 
új eredményeket.

A két napos program színvonalas szak
mai tartalmáról már a programfüzet is so
kat elárult. A konferenciát Szépe György 
professzor nyitotta meg, aki egyrészt a té
ma fontosságára és annak időszerű ember
jogi vonatkozásaira hívta fel a hallgatóság 
figyelmét, másrészt leszögezte, hogy a ha
zai nyelvtudományban is van a helye és 
szerepe a nemek nyelvhasználatával fog
lalkozó nyelvészeti diszciplínának. Szépe 
György utalt arra is, hogy semmilyen szem
pontból nem hihetünk a semleges társadal
mi attitűd létezésében, s a társadalmi ne
mek nyelvhasználati kérdéseit (is) kutató 
nyelvészeti diszciplínák nyilvánvalóan ak
tivista jellegűek.

A konferencián összesen 29 előadás 
hangzott el hazai és külföldi előadók részé
ről. A konferencia munkanyelve a magyar 
volt, s a magyart idegen nyelvként beszé
lők is magyar nyelven ismertették kutatá
si témájukat. A konferencia nyitó előadá
sát Barát Erzsébet (SZTE BTK, Angol 
Tanszék) tartotta, aki arról beszélt, miben 
nyilvánul meg a társadalmi nemek kifeje
zés tarthatatlansága egyfelől nyelvi-nyelv
használati, másfelől tudományos néző

pontból, majd rámutatott arra, miért nem 
mondhatjuk a nyelvhasználat nemi szem
pontú és gender perspektívából történő 
elemzését egymással azonos kutatói állás
pontnak. Előadását azzal zárta, hogy a ne
mek és nyelvhasználat összefüggéseit ku
tató nyelvészeknek nemcsak a társadalmi 
nyelvhasználat kérdéseivel célszerű fog
lalkozniuk, hanem felül kell vizsgálniuk 
saját nyelvhasználati módjukat is, hiszen 
kutatási tárgyuknak egyik legfontosabb 
jellemzőjéről, a nyelvhasználatról saját be
szédmódjuk által is jelentéssel ruházzák 
fel a nem fogalmát.

Ezt a gondolatot fűzték tovább a kon
ferencia első napjának előadói is (P. Ba
logh Andrea, Joó Mária, Kérchy Anna és 
Koller Nóra, Loránd Zsófia, Berán Eszter, 
Farkas Zita, Dér Csilla Ilona és Vasvari 
Louise), akik egyrészt a különböző szö
vegtípusokban és -fajtákban (sok-sok pél
dával illusztrálva) elemezték a nő nyelvi 
pozicionálását, a női szerepek nyelven ke
resztül történő ábrázolását, az írónők 
nyelvhasználatát, másrészt pedig azt mu
tatták be, hogyan jelenítődnek meg a ne
mek (különös tekintettel női nem) a poli
tikatudományi, a filozófiai, az irodalomtu
dományi és a hétköznapi diskurzusformák 
legkülönfélébb változataiban. Az előadá
sokat hozzászólások követték, amelyek 
között elsősorban Huszár Ágnes módszer
tani felvetései keltették fel a hallgatóság 
figyelmét. A szervezők körültekintő mun
káját dicséri, hogy abban az esetben, ha az 
előadó személyesen nem tudott jelen len
ni a konferencián, a tanulmányt bekérték 
a szerzőtől, amelyet a szekcióülésen egy 
általuk felkért személy vagy adott esetben 
ők maguk olvastak fel. Ily módon nem 
maradt el előadás, aminek köszönhetően a 
konferencia ideje maximálisan kihasznál
ható volt arra, hogy valóban átfogó képet 
kapjunk a hazai nyelvészeti jellegű gen- 
der-kutatásról és bepillanthassunk a téma 
nemzetközi eredményeibe is.
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A konferencia második napjának reg
gelén két szekcióban folytatódott a mun
ka. Az egyik szekcióban a nők nyelvi po
zicionálásának speciálisabb eseteit (pl. a 
nők névviselési szokásait, a nők (ön)meg- 
nevezéseinek formáit, a nőkkel kapcsola
tos sztereotípiákat, ill. magának a nő le
xémának a jelentésmezőit) az úgymond 
hagyományosabb kereteket jelentő nyelvé
szeti módszerek segítségével mutatták be 
az előadók (Fercsik Erzsébet, Raátz Judit, 
Dede Éva, Suszczynska Malgorzata, Lő- 
ricz Jenő, Kegyesné Szekeres Erika, Géró 
Györgyi és Boronkai Dóra). A másik szek
cióban a diskurzus, ill. a konverzációelem- 
zés módszerét előtérbe helyező és azok al
kalmazásával kutató előadások hangzottak 
el. Néhány előadás a film és az irodalom 
diszkurzív terében jellemezte a nemek 
nyelvhasználat (Eliisa Pitkäsalo, Katar
zyna Pabijanek, L’Homme Ilona, Zsák Ju
dit), míg más előadások a munkahelyi in
terakció közegében vizsgálták a női és a 
férfi beszédmód közötti különbségeket 
(Schleicher Nóra, Konczosné Szombathe
lyi Márta). Bajner Mária és Huszár Ágnes 
előadásaikban pedig arra keresték a vá
laszt, miért különbözik egymástól nemi 
szempontból a nyelvhasználat, és hogyan 
értelmezhetők a nyelvhasználat szintjén is 
megnyilvánuló nemi különbségek. Huszár 
Ágnes a biológiai és a társadalmi nem 
összefüggésében mutatott rá arra, hogy a 
társadalmi nemek nyelvhasználatának, ill. 
a nemekkel kapcsolatos nyelvi képességek 
kutatásában milyen döntő jelentőségű egy
részt az, hogy milyen minőségű és meny- 
nyiségű nyelvi adattal dolgozunk, más
részt az, hogy milyen elméleti keretek 
között interpretáljuk a kapott eredménye
ket. Ebben a kérdésben döntő szerep jut az 
ún. metanalíziseknek.

A délutáni szekció előadásai a társadal
mi nemek nyelvhasználatának problema

tikáját az oktatás és a nyelvoktatás szem
pontjából tárgyalták (Bojda Bea, Thun 
Éva). A nyelvoktatás tekintetében különö
sen tanulságos volt Marju Ilves és Csire 
Márta vizsgálata, melyet Barát Erzsébet 
olvasott fel. A szerzők célja az volt, hogy 
magyar, finn és észt összevetésben elemez
zék a vonzatszótárak példamondatai által 
közvetített gender-szerepeket. A példákat 
hallgatva mindannyian meggyőződhettünk 
arról, hogy a konferencia témája a nyelv
tanulás, a nyelvtanítás speciális közegében 
sem elhanyagolható. A nyelvtanuló kezé
be kerülő tankönyvek többsége ugyanis 
konzerválja a társadalmi sztereotípiákat, 
redukált formában ábrázolja a társadalmi 
szerepeket. Nem mindegy tehát, milyen 
gender-képet láttatnak a nyelvkönyvek, 
mivel egy adott nyelvi közösség nyelvi 
kultúrájának alapvető része a társadalmi 
nemeket reprezentáló beszédmód is.

A konferencia utolsó programpontja 
workshop jellegű volt. A résztvevők és a 
szervezők közösen gondolkodtak el arról, 
milyen irányban érdemes tovább lépni a 
gender tudományos vizsgálata terén és eb
ben milyen szerep jut a jövőben a nyelv
tudománynak. A szervezők bejelentették, 
hogy hagyományteremtők szeremének len
ni, s jövőre is lesz gender-konferencia Sze
geden. Erről elöljáróban még csat annyit 
érdemes mondani, hogy a workshop részt
vevői élénk beszélgetést folytattak arról is, 
melyik legyen az a társadalmi nemeket 
nyelvészeti szempontból is átfogóan érin
tő kérdés, amely a következő konferencia 
tematikáját alapvetően meghatározza majd.

Reméljük, hogy a konferencián elhang
zott előadásokat hamarosan kötet formá
jában is olvashatjuk.

Kegyesné Szekeres Erika



A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, 
az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és 

a Szent István Egyetem Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző Intézete

2006. április 10. és 12. között megrendezi a

XVI. MAGYAR ALKALMAZOTT 
NYELVÉSZETI KONGRESSZUST

A kongresszus központi témája:

NYELVI MODERNIZÁCIÓ 
Szaknyelv, fordítás, terminológia

Témakörök:
1. Nyelvpolitika: regionális nyelvek, 

közvetítő nyelvek, nyelvtervezés, 
nyelvi jogok

2. Alkalmazott pszicholingvisztika, 
beszédtechnológia

3. Alkalmazott szociolingvisztika, két- 
és többnyelvűség; a magyar nyelv 
változatai

4. Kognitív nyelvészet
5. Alkalmazott szövegnyelvészet, 

stilisztika
6. Fordítástudomány
7. Kontrasztív nyelvészet
8. Lexikológia és lexikográfia, termino

lógia
9. Nyelvelsajátítás és nyelvi nevelés, 

alkalmazott nyelvészet az anyanyelvi 
nevelésben; nyelvművelés

10. Az idegen nyelvek oktatása, nyelvpe
dagógia: tanulási- és tanítási straté
giák, curriculum-fejlesztés, minőség
biztosítás és teljesítménymérés

11. A magyar mint idegen nyelv határon 
innen, határon túl

12. Kommunikációtudomány, metainfor
mációs kutatások

13. Interkulturális kommunikáció és EU- 
nyelvhasználat

14. Szaknyelvi kommunikáció
15. Az elektronikus média, a nyomtatott 

média és a nyelvhasználat, nyelvészet 
és informatika, internet az idegen
nyelv-oktatásban

16. Korpusznyelvészet, nyelvtechnológia

Kerékasztalok
• Fordítóképzés mesterszinten • Szótárkritika
• Tartalomalapú szaknyelvoktatás • A nyelvi norma kérdései

Felvilágosítás:
Dr. Veresné Valentinyi Klára, telefon: (28) 522-000/1932, e-mail: veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu 
A konferencia honlapján (http://www.manye.pte.hu) és a SZIE GTK Humántudományi, Nyelvi és 
Tanárképző Intézete honlapján (http://nyila.gtk.szie.hu) megtalálható minden információ, amely 
a konferencia szervezési és tartalmi kérdéseivel kapcsolatos.

Részvételi díj február 10-ig: MANYE tagoknak 14 000 Ft, nem tagoknak 17 000 Ft.
Részvételi díj március 17-ig: MANYE tagoknak 16 000 Ft, nem tagoknak 18 000 Ft.
A jelentkezés és az absztraktok leadásának határideje: 2006. január 20.

mailto:veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu
http://www.manye.pte.hu
http://nyila.gtk.szie.hu
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KONGRESSZUSI NAPTÁR

2006
Január 11-13.
Budapesti uralisztikai workshop
Színhely: Budapest, Magyarország 
Felvilágosítás: MTA Nyelvtudományi 
Intézet
E-mail: bum5@nytud.hu
Web: http://www.nytud.hu/bum5

Január 17-19.
3. Európai fonológiai konferencia 

(OCP 3)
Színhely: Budapest, Magyarország 
Felvilágosítás: MTA, Nyelvtudományi 
Intézet, Tóth Marianna
Web: http:llnytud.hu/ocp3l

Január 20-22.
A Kínai Nyelvészek Európai 
Egyesületének konferenciája (EACL-4)
Színhely: Budapest, Magyarország 
Felvilágosítás: MTA, Nyelvtudományi 
Intézet, ELTE Kelet-Ázsiai Tanszék 
Fax: 322-9297 (Bartos Huba)
E-mail: eacl4@nytud.hu
Web: http://www.nytud.hu/eacl4/

Január 27-29.
A GeSuS (Gesellschaft für Sprache und
Sprachen) 14. konferenciája
Színhely: Trnava, Szlovákia
Téma: Nyelv és nyelvek a közép-kelet- 
európai térségben
E-mail: GeSuS@gesus.info
Web: http://www.gesus.info/Tagungen/
Web: http://www.gesus.info/Trnava/ 
TrnavaNetz.pdf

Február 8-10.
Többnyelvűség és alkalmazott 
összehasonlító nyelvészet
Színhely: Brüsszel, Belgium
Felvilágosítás:
Web: http://tryelo.ehb.be/maclconference/

Február 15-17.
A német nyelv Közép- és Kelet-Európa 
többnyelvű városközpontjaiban
Színhely: Regensburg, Németország
Felvilágosítás:
E-mail: marék.nekula@sprachlit.uni- 

regensburg.de

Március 30.—április 1.
Az AESLA (Spanish Association for 
Applied Linguistics)
XXIV. konferenciája
Színhely: Madrid, Spanyolország
Téma: Nyelvtanítás, nyelvhasználat és 
kognitív modellezés
Felvilágosítás:
E-mail: aesla2006@flog.uned.es
Web: http://www.aesla.uji.es/Congreso/ 
uned.htm

Április 8-12.
Az ITEFL (International Association of 
Teachers of English as a Foreign 
Language) éves konferenciája
Színhely: Harrowgate, Anglia
Felvilágosítás:
Web: http://www.iatefl.org/

Április 19-21.
Az ALTE (Association of Language 
Testers in Europe) konferenciája
Színhely: Koppenhága, Dánia
Felvilágosítás:
Web: http://www.alte.org/furtherjnfo/ 
index.cfm

Április 20-22.
Első szlovén nemzetközi fonetikai 
konferencia
Színhely: Ljubljana, Szlovénia
Felvilágosítás:
Web: http://slofon.zrc-sazu.si/

mailto:bum5@nytud.hu
http://www.nytud.hu/bum5
http:llnytud.hu/ocp3l
mailto:eacl4@nytud.hu
http://www.nytud.hu/eacl4/
http://www.gesus.info/Tagungen/
http://www.gesus.info/Trnava/
http://tryelo.ehb.be/maclconference/
mailto:k.nekula@sprachlit.uni-regensburg.de
mailto:aesla2006@flog.uned.es
http://www.aesla.uji.es/Congreso/
http://www.iatefl.org/
http://www.alte.org/furtherjnfo/
http://slofon.zrc-sazu.si/


Titkárság: PTE BTK 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. 
Tel.: (72) 503-600/4335
E-mail: nagyagi@btk.pte.hu

Elnök: Szépe György
Honlap: http://www.manye.pte.hu

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete

Ezt a nyilatkozatot, és a befizetést igazoló bizonylat másolatát (postai csekk vagy banki igazolás) kérjük, 
legkésőbb minden tárgyév február 15.-ig küldje vissza az alábbi címre:
MANYE Titkárság, Baumann-Nagy Ágnes, PTE Nyelvtudományi Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

BELÉPÉSI NYILATKOZAT és A TAGSÁG MEGÚJÍTÁSA
a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületébe (MANYE)

Tárgyév: 2006
Ezúton kérem felvételemet, illetve tagságom megújítását a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelv
tanárok Egyesületébe (MANYE), s egyben kötelezem magam a tagdíj befizetésére. (A MANYE tag
ság egyúttal a FIPLV - Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes - tagságát is 
jelenti.)

Tagdíj egy évre: Egyéni: □ 3000 Ft.

A tagdíjat kérjük a következő - a MANYE kezelésében levő - bankszámlaszámra utalni legkésőbb 
minden tárgyév február 15-ig. A közlemény rovatban kérjük, ne felejtse el feltüntetni a következőket: 
„név, 2006. évi tagdíj”.

Bankszámlaszám:
ERSTE BANK HUNGARY RT.

11654005 - 04640300 - 54000006

Név:*
Végzettség (diploma):
Beosztás:
Születési hely, idő:
Munkahely megnevezése:
Értesítési cím:*
Telefon: | Fax: | E-mail:**
MANYE-tagságának kezdete:
Szakmai érdeklődési köre:
Egyéb információ:
Aláírás:*

Köszönettel vennénk, ha adója 1 %-át a MANYE részére ajánlaná fel - felajánlásán kérjük, az alábbi 
adatokat tüntesse fel:

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületébe (MANYE)
Adószám: 18927254-1-19

* Kötelezően kitöltendő rovatok.
** Kérjük, csak akkor írja be az e-mail címét, ha rendszeresen használja, és szeretne információkat kapni rajta.

mailto:nagyagi@btk.pte.hu
http://www.manye.pte.hu


A XI. évfolyam 4. számának szerzői

A. HERBSZT MÁRIA, Eötvös József Főiskola, Baja
BÁNDINÉ LISZT AMÁLIA, Veszprémi Egyetem, Idegennyelv-pedagógiai Doktori Program
BATÁR LEVENTE, Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Program
BENKE ESZTER, Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 
BENŐ ATTILA, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia
CZÖNDÖR KLÁRA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pilisvörösvár, Spanyol Tanszék
GÁLNÉ MÉSZÁROS BEÁTA, Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár
GÓSY MÁRIA, MTA Nyelvtudományi Intézet és Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fonetikai Tanszék 
JAKAB EDIT, Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program
KORMOS JUDIT, Eötvös Loránd Egyetem, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest 
LÉVAI-ASZTALOS ERZSÉBET, Miskolci Egyetem, Idegennyelvi Oktatási Központja
KEGYESNÉ SZEKERES ERIKA, Miskolci Egyetem, Német Nyelvészeti Tanszék
KOVÁCS ÉVA, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Angol Nyelvészeti Tanszék 
KUTHY ERIKA, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
PAPP VANDA, MÜTF, Tatabánya
PATAY ADRIENN, Szolnoki Főiskola, Idegen Nyelvi Intézet
SIMONCSICS PÉTER, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia 
SZILVÁSI ZSUZSA, Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Program



MEGJELENT!

Irina Oszipova

OROSZ NYELVKÖNYV KEZDŐKNEK

A könyv a kezdetektől az alapfokú tudásig 

juttatja el a tanulót, a cirill írás-olvasás tanulásától 

és a nyelvtani alapismeretektől kezdve a legfontosabb szavak 

és mondatszerkezetek elsajátításáig.

204 oldal, 3150 Ft

A munkafüzet megjelenése év elejére várható, 

terjedelme 48 oldal, ára 750 Ft lesz.


