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K Ü LÖ N F ÉL ÉK 

Rövid beszámoló a 15. Élınyelvi Konferenciáról 

A 15. Élınyelvi Konferencia „Nyelvideológiák, attitődök és sztereotípiák” címmel  
a szlovákiai Párkányban 2008. szeptember 4–6-án került megrendezésre. A konferenciát az 
MTA Nyelvtudományi Intézet Élınyelvi Osztálya1 (Budapest), a Gramma Nyelvi Iroda 
(Dunaszerdahely, Szlovákia) és a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Kara (Nyitra, Szlovákia) szervezte. 

Az Élınyelvi Konferenciák kezdeményezıje Kontra Miklós volt, aki az MTA Nyelv-
tudományi Intézet Élınyelvi Kutatócsoportjának, majd Élınyelvi Osztályának vezetıje volt 
1985-tıl 2008-ig. Az Élınyelvi Konferenciák olyan szociolingvisztikai kutatási eredmények 
bemutatására nyújtanak lehetıséget, amelyek a mai magyar nyelvváltozatokra, ezen belül a 
hazai magyar nyelvváltozatokra, a határainkon kívüli magyar nyelvváltozatokra, valamint a 
magyarországi kisebbségi nyelvváltozatokra irányulnak. Az Élınyelvi Konferenciákat  
– az újvidéki Papp György találó kifejezésével – kocsikerék-modell szerint rendeztük: az el-
sıt Budapesten 1988-ban, a másodikat Újvidéken 1989-ben, a harmadikat megint Budapes-
ten 1990-ben, a negyediket Kolozsváron (1991.), az ötödiket Nyitrán (1992.), a hatodikat 
megint Pesten (1993.), a hetediket a szlovákiai Nagymegyeren (1994.), a nyolcadikat Ung-
váron (1995.), a kilencediket Szegeden (1996.), és a tizediket Bécsben (1998.). A tizedik 
után az Élınyelvi Konferenciák önállósultak, a szervezık immár az MTA Nyelvtudományi 
Intézet Élınyelvi Osztálya nélkül adják tovább a stafétabotot, a megrendezés jogát egy-egy 
újabb önkéntesen jelentkezı intézménynek. A 11. Élınyelvi Konferenciát (2000-ben) az új-
vidéki Magyar Tanszék nyelvészei rendezték, a 12.-et (2002-ben) a Nyíregyházi Fıiskola 
magyar nyelvészei, a 13.-at (2004-ben) a kolozsvári Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 
nyelvészei, a 14.-et (2006-ban) pedig az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, 
Dialektológiai Tanszékének nyelvészei. 

Az elmúlt 20 évben az Élınyelvi Konferenciák voltak a kárpát-medencei magyar nyel-
vészek együttmőködésének legfıbb fórumai. Az Élınyelvi Konferenciák hatására számos 
kutatóközösség alakult, többek között olyan hazai és nemzetközi pályázatok keretében, mint 
az OKTK, RSS (Prága) (vö. „A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén” 
címő könyvsorozatot), az NKFP (vö. „A nyelvi másság dimenziói” címő kutatást), EU FP6 
(vö. DILING). A kutatási eredményekbıl számos hazai és külföldi tanulmány és kötet jelent 
meg (vö. Az MTA Nyelvtudományi Intézet Élınyelvi Osztályának válogatott bibliográfiáit, 
I. 1987–1997.; II. 1997–2007., utóbbi elérhetı a Nyelvtudományi Intézet honlapján is: 
www.nytud.hu). 

A szociolingvisztikai kutatások eredményei azt igazolják, hogy minden nyelv e g y -
a r á n t  a l k a l m a s  arra, hogy segítségével ki tudjuk fejezni gondolatainkat, hogy különbö-
zı helyzetekben a kommunikáció eszköze legyen. A kétnyelvőségi kutatások egyik törekvé-
se arra rávilágítani, hogy a kétnyelvő beszélı számára két nyelv ismerete és használata 
ugyanolyan természetes,  mint az egynyelvőeknél egy nyelv ismerete és használata. A 

                                                           
1 A 15. Élınyelvi Konferencia szervezése közben, 2008 tavaszán az osztály új elnevezést kapott: 

Nyelvtechnológiai és Élınyelvi Osztály. 
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nyelvváltozatok kutatói számtalan esetben igazolták, hogy a nyelvváltozatok (legyenek azok 
területi, társadalmi vagy kontaktusváltozatok) l é t jo g o s u l t s á g a  v i t a t h a t a t l a n . 

A fenti bekezdés általános megállapításaiban kiemelt szavak is mutatják, hogyan al-
kothatunk nyelvi, nyelvészeti véleményt, hogyan hozhatunk létre (társadalmi, politikai, 
esetleg erkölcsi) értékítéleteket. Ezeket az értékeléseket megfogalmazhatják az egyének 
vagy a különbözı társadalmi csoportok (például az értelmiség) általában a nyelvekrıl,  
a saját nyelvrıl, nyelvváltozatról, illetve egy másik nyelvrıl, nyelvváltozatról, de akár egy-
egy nyelvi változóról és használóiról, a beszélıkrıl. A Kárpát-medencében élı magyarok 
több nyelvváltozatot beszélnek és évszázadok óta számos, más nyelvet beszélı közösséggel 
élnek együtt. A nyelven belüli különbségek és a nyelvek sokfélesége lehetıséget ad – töb-
bek között – arra is, hogy a nyelvekrıl, nyelvváltozatokról kialakuljanak ideológiák, attitő-
dök és sztereotípiák. Az élınyelvi kutatásokban éppen ezért fontos szerephez jut a n y e l v  
é s  a  h a t a l o m  összefonódásából fakadó sémák nyelvhasználatra gyakorolt hatásának a 
leírása is. 

A konferencia fı témakörei a nyelvideológiák, a nyelvi attitődök és a nyelvi sztereotí-
piák voltak. Ezekkel a jelenségekkel összefüggésben az elıadások a következı témákat tár-
gyalták: finnugor nyelvek; a magyar nyelv és változatai; a magyarországi kisebbségi 
nyelvek, a jelnyelv; nyelvi változók; motivációk az elsı és a második nyelv tanulásához, az 
iskola hatása; a nyelv, nyelvváltozat és beszélıinek státusza, használata különbözı nyelv-
használati színtereken; kétnyelvőség, kódváltás, nyelvcsere; saját nyelvhez kapcsolódó loja-
litás; nyelvpolitika; globalizáció. A párkányi konferencián az elızı konferencia elıadásai-
nak szerkesztett változatát tartalmazó kötet bemutatására is sor került: ZELLIGER ERZSÉBET 
szerk., Nyelv, területiség, társadalom. (A 14. Élınyelvi Konferencia, Bük, 2006. október 9–11.) 
elıadásai. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 2007. 

A 15. Élınyelvi Konferencia ünnepélyes megnyitóján SZÉP RUDOLF, Párkány város 
alpolgármestere köszöntötte a résztvevıket. A magyar nyelvő konferencián egy angol nyel-
vő elıadás is elhangzott. A közel száz résztvevı és közremőködı között megtalálható volt 
akadémikus, egyetemi professzor, tudományos kutató, doktorandusz és egyetemi hallgató, 
akik a következı országokból érkeztek Párkányba: az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, 
Finnország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna. Az 50 elı-
adás három párhuzamos szekcióban hangzott el. A poszter mőfaja talán nem terjedt el eléggé a 
magyarországi konferenciákon, célunk volt ezen változtatni. Mőfaja abban tér el az elıadá-
sokétól, hogy nagyobb teret nyújt a kutatás módszereinek és eredményeinek vizuális bemu-
tatására; illetve, hogy stílusa közvetlenebb és sokkal interaktívabb. A 14 poszter-elıadónak 
egy órás bemutatásra nyújtottunk lehetıséget. Két mőhely is bemutatkozott  
a párkányi konferencián: a LINEE projekt (Szegedi Tudományegyetem) és a Kisrégiók 
magyar nyelve (Imre Samu Nyelvi Intézet). A sikerrel és nagy érdeklıdés közepette meg-
rendezett kerekasztal-beszélgetés hangsúlyát elsısorban a nyelvészek társadalmi szerepére 
fektettük. Célunk volt megvitatni, hogy a nyelvideológiák, attitődök, sztereotípiák kutatási 
eredményeinek bemutatásán túlmenıen, a nyelvészeknek vannak-e olyan feladataik is, 
amelyek segítenek formálni az e jelenségekkel kapcsolatos szemléletbeli változásokat  
a társadalomban. A kerekasztal-beszélgetés felkért hozzászólói voltak: KISS JENİ, LANSTYÁK 

ISTVÁN, BARTHA CSILLA , TOLCSVAI NAGY GÁBOR, KONTRA M IKLÓS és TÓTH KÁROLY.  
A konferencia programja az MTA Nyelvtudományi Intézet fent említett honlapján az intéze-



 Különfélék 105 

ti programok archívumában olvasható. A konferencia anyagát tervezzük kötet formájában 
közzé tenni. 

A 15. Élınyelvi Konferencia támogatói voltak: Education Audiovisual and Culture 
Executive Agency (Bruxelles), MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság 
(Budapest), MTA Nemzetközi Együttmőködési Iroda (Budapest), Miniszterelnöki Hivatal 
(Budapest). 

A konferencia szervezéséhez nyújtott segítségét ezúton is szeretném megköszönni 
szervezı-társaimnak: Szabómihály Gizellának és csapatának a Gramma Nyelvi Irodából, 
Vančoné Kremmer Ildikónak és csapatának a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karáról és végül, de nem utolsó sorban az MTA Nyelvtudományi Intézetben 
dolgozó kollégáimnak. 

A következı Élınyelvi Konferencia 2010-ben a kárpátaljai Beregszászon kerül meg-
rendezésre. 

BORBÉLY ANNA 

Beszámoló a 23. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról 

1. A nemzetközi névtudományi társaság (International Congress of Onomastic Sciences, 
ICOS) 2008. augusztus 17–22. között ezúttal Torontóban, a York Egyetemen immár 23. al-
kalommal rendezte meg a névtani kutatások nemzetközi kongresszusát. A rendezvényen kö-
zel kétszáz elıadó szerepelt, többségük Európából. A résztvevık nagyobb része angolul, 
többen franciául vagy németül, néhányan spanyolul adtak elı. Az elıadók és témáik azonban 
öt földrész névanyagát és névtudományát képviselték, megfelelıen a kongresszus címének 
is: „ N e v e k  e g y  s o k n y e l vő ,  s o k k u l t ú r á j ú ,  s o k n e m z e t i s é gő  v i l á g -
b a n ” .  Az elıadások legtöbbje valóban szorosabban is a meghirdetett témakörhöz kapcso-
lódott, így anyagukkal ezért sem csupán a névkutatók, hanem több más kutatási terület – így 
hangsúlyozottan a szociolingvisztika, nyelvi kontaktológia, kisebbségkutatás – számára is 
releváns és tanulságos szempontokat és eredményeket szolgáltathattak. 

A kongresszus p l e n á r i s  e lı a d á s a i  az egyes napok programjába iktatva hang-
zottak el. ANDRÉ LAPIERRE (Kanada) nagy ívő és elegáns elıadása Kanada helynévanyagá-
nak, helynévrétegeinek áttekintését nyújtotta. LYNN PEPLINSKI és SHEILA OOLAYOU (Kanada) 
ugyancsak helyi színezető, sajátos témáról: a kanadai sarkvidék világáról, az inuit (eszkimó) 
ıslakosság nyelvi és névanyagának kutatásáról és rögzítésérıl számolt be. ADRIAN KOOPMAN 
(Dél-Afrika) pedig a dél-afrikai névkutatás múltjáról és jelenérıl, intézményrendszerérıl és 
eredményeirıl adott számot a kongresszus résztvevıinek. 

2. Az egyes további elıadások egymással párhuzamos szekciókra tagolva kaptak he-
lyet a kongresszus programjában. (A teljes programot az elıadások összefoglalóival együtt 
l. a http://icos2008.yorku.ca/ honlapcímen.) A legtöbb elıadás h e l y n é v t a n i  k é r d é -
s e k k e l  foglalkozott. Az itt felmerülı számos, hagyományos és aktuális téma között  
a térképészet, a kanadai helynevek és a magashegységek névanyagának, valamint az utca-
nevek vizsgálatának kérdéskörei is kisebb, saját szekciót alkottak. A népi és nyelvi érintke-
zések, a többnyelvőség és a kisebbségi névhasználat összefüggései kiemelt témaként voltak 


