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Vagyis: ,JIa egy S elemet tartalmazó — de nem Y helyű — mássalhangzót 
j követ, jobbra ható teljes hasonulás történik, vagyis a j hasonul a sziszegő 
réshanghoz, illetve zárréshanghoz." 

Ez a fejezet is tartalmaz meglepetést: a szerző a dz-t nem tekinti önálló 
hangnak, szerinte a dz hangkapcsolat (eszerint a c-nek nincs zöngés párja). 

A Hangtan a szótagok szerkezetével és típusaival, a hangsorépítési sza-
bályosságokkal (szótagkezdet, szótagzárlat, szótagfűzés) is foglalkozik. 

Az ötödik, és egyben utolsó fejezet a szupraszegmentumok (a hangsúly 
és a hanglejtés) rövid áttekintését tartalmazza. 

A nyelvtan mindhárom részének végén megtalálható azoknak a köny-
veknek a jegyzéke, amelyek hozzájárultak a nézetek kialakításához. 

A kötetet gazdag irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. 
Az Új magyar nyelvtannak köszönve nyelvünk szerkezetének újabb és 

újabb rejtelmeit ismerhetjük meg, és tudatosíthatjuk eddig még szabályok-
ba nem foglalt törvényszerűségeit. De nemcsak ezért fontos az új nyelvtan, 
hanem azért is, mert mint előszavában olvashatjuk, „először fordul elő, 
hogy olyan magyarra vonatkozó munkák eredményei, melyek a jelen nem-
zetközi nyelvészeti szakirodalmának szerves részét képezik, helyet kapnak 
egy nem szaknyelvészek számára készülő leíró nyelvtanban". 

LÁNCZ Irén 

NYELVEK ÉS NYELVOKTATÁS 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN I II. 
VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 

Szerkesztette: Székely Gábor-Cs. Jónás Erzsébet, Nyíregyháza, Bessenyei 
György Könyvkiadó, 1996 

A nyíregyházi Bessenyei György Könyvkiadó kiadásában jelent meg a 
Nyelvek és a nyelvoktatás a Kárpát-medencében című kétkötetes tanul-
mánygyűjtemény, amely az 1996. április 2-4-én Nyíregyházán, a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola szervezésében megtartott, VI. Országos Al-
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kalmazott Nyelvészeti Konferencián elhangzott referátumokat tartalmazza. 
Az elmúlt évek során lassan kikristályosodott az alkalmazott nyelvészet ha-
tóköre, érdeklődési területe, világosan körvonalazódtak célkitűzései. Ezt 
tükrözte a hatodik országos konferencia is, amelyen tizenhárom szekcióban 
mintegy 146 előadás hangzott el a nyelvészet minden területéről. 

A nyitó plenáris ülésen három általános jellegű beszámolót lehetett hal-
lani. Pusztay János Közép-Európa nyelvi képét térképezte fel, kezdve Kö-
zép-Európa értelmezésétől, extralingvális jellemzésétől (beleérve a nyelvek 
genetikai és tipológiai besorolását, areális kapcsolatait, státusát) a homoge-
nizálódási folyamatokig (a „középeurópaizálódás" jelenségeit a morfoszin-
takszis és szintakszis, valamint a frazeológia területén ragadja meg). Felso-
rolja a kivizsgálásra váró kutatási feladatokat (az areális nyelvészet, 
nyelvtörténet, kontrasztív nyelvészet terén, ismertetve a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolán alkalmazott Borostyánkő-programot is), végül fi-
gyelmeztet bennünket a kérdések aktualitására. Bárdos Jenő a nyelvpeda-
gógia fejlődéséről és tudatosulásáról értekezik feltérképezve annak kialaku-
lását (belső fejlődésének néhány állomását, hogyan váltak a módszerekből 
elméletek). Érinti a terminológiai kérdéseket, a nyelvpedagógia szintjeit és 
tartalomszerkezetének modelljeit, s végül, meghatározza magának a nyelv-
pedagógiának a mibenlétét is. Szabari Krisztina igen érdekes beszámolója 
egy egész kérdéskört vet fel az Európai Uniónak a nyelvi kérdések szabá-
lyozásával kapcsolatos gyakorlatáról. Előbb a nyelvi kérdés szabályozását 
és a jelenlegi gyakorlatot mutatja be tényekkel, számokkal illusztrálva (a 
szabályozás hátterének és kialakulásának, a szabályozás főbb pontjainak, a 
hivatalos és munkanyelv szabályozásának és az emögött dúló nyelvi harc 
bemutatásával), majd az EU nyelvi szolgálatait, a tolmácsolás és fordítás je-
lenlegi gyakorlatát ismerteti, nem kerüli el a jövőben várható nyelvi kérdé-
sekkel kapcsolatos problémákat sem, de külön hangsúlyozza a Magyaror-
szág számára hasznosnak mutatkozó kérdéseket és tanulságokat is. 

Ezt követően sorakoznak a szekcióüléseken elhangzott dolgozatok. A 
szekciókban bemutatott referátumok sokszor érintkeznek, átfedéseket mu-
tatnak, ami az alkalmazott nyelvészetnek a nyelvhasználat minden területé-
re kiterjedő érdeklődésével igazolható, s ahogy a nyelvhasználat differenci-
álása nehéz, sokszor lehetetlen feladatnak tűnik, így az alkalmazott 
nyelvészet kutatási diszciplínáinak a szigorú cihatárolása is problémákba 
ütközik. A magyar mint idegen nyelv szekcióban a magyar idegen nyelvként 
való tanítása során felmerülő problémákkal kapcsolatos referátumok hang-
zottak cl. Fancsaly Éva az I. és II. igeragozás, Aradi András pedig az igék-
ből képzett -ás/-és végű főnevek tanításáról értekezett. Hegedűs Rita az idő-
határozók tanításának köréből hoz fel néhány érdekességet. Fazekas Tiborc 
a hamburgi egyetemen folyó magyar nyelvoktatást, Révai Valéria pedig a 
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finneknek íródott magyar nyelvkönyveket mutatja be. H. Laborc Júliának 
az Egy variáció mikroszöveg feldolgozására című tanulmánya inkább a 
stilisztikával kapcsolatos szekcióba sorolható. Az új közgazdász szakirá-
nyú nyelvkönyv (Chikán Ildikó) pedig inkább a szaknyelvekről szóló szek-
cióba kívánkozik, mert az ilyen tankönyveket gyakran forgatják azok is, 
akiknek anyanyelvük a magyar. Számunkra érdekes Varga Zoltán beszámo-
lója a vajdasági szerb tannyelvű iskolákban a magyar mint idegen nyelvből 
végzett lexikaismereti mérések tanulságairól. Háry László a magyar mint 
idegen nyelvből való nemzetközi nyelvvizsga leírását adja. Palkó Ágnes a 
magyar fonetika tanításával kapcsolatos problémákat veti fel. Érdekes val-
lomást tesz Nyikos Katalin a Hogyan tanultam meg magyarul külhonban 
című felszólalásában. 

A Nyelvoktatás a felsőoktatásban fejezet keretében olvashatunk a Debre-
cenben folyó posztgraduális nyelvészeti oktatásról, a fordításoktatás szere-
péről, a nyelvtanítóképzés új útjairól, a nyíregyházi francia nyelvi képzésről, 
a post-secondary vagy pre-university képzésről Magyarországon, valamint a 
funkcionális grammatika státuszáról a nyelvtanárképzésben, a szintakszis 
helyéről az egyetemi germanisztikában, a nyíregyházi ukranisztika eredmé-
nyeiről, de a katonai felsőoktatásban folyó nyelvoktatásról is. 

Kétnyelvű közösség tagjaiként, ahol két nyelvnek a korai gyermekkor-
ban történő elsajátítása gyakori jelenségnek számít, különös érdeklődéssel 
olvastuk a Gyermekoktatással kapcsolatos kutatásokat tartalmazó dolgoza-
tokból álló fejezetet. Müller Mónika a kódváltással foglalkozott németül ta-
nuló magyar óvodásoknál, Navracsics Judit pedig a korai kétnyelvűséget 
vizsgálja mondattanilag. A szerzők hasonló következtetéseket vontak le a 
nálunk Mikes Melánia által vezetett gyermeknyelvi kutatások eredménye-
képpen létrejött megállapításokkal. Gyuris Beátának Az univerzális kvan-
tifikáció értelmezése óvodás korban című írása is univerzális igazságokat 
tár elénk. 

A Tantervek, nyelvvizsgák szekcióba sorolt dolgozatok leginkább a 
nyelvvizsgák értékelési rendszerével kapcsolatosak, de betekintést nyerhe-
tünk például az egységes katonai nyelvvizsgarendszerbe, ezen kívül a mű-
veltségi területek érintkezéséről is olvashatunk a nyelvoktatásban. 

Ezek után egy három alterületre bontott szekciósor következik 
Nyelvpedagógia címmel: angol, német és szláv nyelvpedagógiai referátu-
mok sorakoznak. Szerencsi Katalin a Fordított nyelvtantanítás című mun-
kájában kifejti, hogy olyan nyelvtantanítást kell előnyben részesíteni, 
amelynek elsődleges feladata nem az lesz, hogy minél több információval 
halmozzuk el a nyelvet tanulót, hanem, hogy ő azt a kommunikáció céljára 
adott igényeinek megfelelően tudja majd használni. Katona Mártonná az 
angol szótárakban levő szókapcsolatok feldolgozásának problémáit taglal-
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ja. Kovács Magdolna és Nagy Tibor vizuális segítségként az akusztikai 
elemzést használja a kiejtés oktatásában. Egy általános iskolai kísérlet ered-
ményeiről számol be Veresné Valentinyi Klára. 

A német nyelvpedagógia fejezetben Bikics Gabriella a német szakos ta-
nárjelöltek módszertani felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdéseit ve-
szi számba. Uzonyi Pál pedig a Nyelvtan-e a hangtan? kérdésre ad igenlő 
választ, meg is indokolva azt. Petneki Katalin az iskolai nyelvoktatásban 
használt magyarországi nyelvkönyvek minősítési rendszerét vizsgálja. 
Szablyár Anna a Magyarország regionális német tankönyvekben című 
dolgozatában három kérdésre keres választ: milyenek a regionális nyelv-
könyvek lehetőségei a tanulóközpontú nyelvoktatásban, milyen informáci-
ókat tartanak fontosnak a magyar tankönyvírók és hogyan dolgozzák fel 
őket, valamint milyen következményeket, elvárásokat kell a jövőben figye-
lembe venni. Szilágyi Magdolna aggállyal teszi fel a kérdést, hogy lche-
tiink-e (mármint Magyarország) kommunikációs társadalom az európai in-
tegráció küszöbén, amikor a lakosság csak mintegy 2%-a beszél jól egy 
vagy több idegen nyelvet, de 5%-nál nem több azoknak a száma, akik ha 
nem is jól, de valamilyen szinten beszélnek idegen nyelvet. Erb Mária és 
Knipf Erzsébet a számunkra közelálló, kisebbségi nyelv szemszögéből kö-
zelíti meg a magyarországi németek nyelvének jelenét. 

A szláv nyelvpedagógia fejezetbe sorolt dolgozatok túlnyomó többsége 
- érthetően - orosz nyelvi vonatkozású. Érdekes írásokat olvashatunk az 
írásbeli kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségeiről {Éva Erzsé-
bet), a humor nyelvi eszközeiről az orosz nyelvben (Répási Györgyné), a 
gesztusnyelv helyéről az idegennyelv-tanítás rendszerében {.Fábiánné Nád-
udvari Tatjána), Jankovics Mária pedig a magyar és orosz diáknyelvet veti 
össze. Az 1995/96-os tanévtől Budapesten a bolgár-magyar iskolában be-
indult az első kéttannyelvü gimnáziumi osztály magyar anyanyelvű diákok 
számára. A kétéves tapasztalatokról számol be Rositza Penkova és Katus 
Elvira. 

A második kötetet a Fordítás, tolmácsolás, műfordítás fejezet nyitja, 
amely több szempontból közelíti meg a fordítás jelenségét. A legtöbb, pon-
tosan hét dolgozat a szakfordítóképzés kérdéskörével foglalkozik, ezen be-
lül pedig három a Budapesti Műszaki Egyetem, egy viszont a nyíregyházi 
főiskola fordító- és tolmácsképzésének tapasztalatairól számol be. Simigné 
Fenyő Sarolta a fordításkor beálló nézőpontváltásról értekezik, s megálla-
pítja, hogy a szerző egy meghatározott nézőpont alapján jellemzi a valósá-
got, a fordítást pedig az határozza meg, hogy a fordító az eredetivel azonos 
vagy ellentétes értelmű ige köré rendezi-e a célnyelvi mondatot. Szabari 
Krisztina a jogi szövegek fordításának problémáit taglalja német-magyar 
példákkal. Elmondhatjuk, hogy a két nyelv viszonylatában ugyanolyan ta-
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nulságokat von le, mint mi is tettük több ízben a jogi szövegek szerb-mag-
yar fordításával kapcsolatban. P. Csige Katalin a magyar nyelvben levő 
orosz tükörszavakat és részfordításokat elemzi, s talán, mert rokon nyelvek-
ről lévén szó megerősíti tapasztalatainkat a szerb alaki tükrözés területéről 
Vajdaságban. 

Négy műfordítás elemzése is szerepel az előadások között, éspedig ket-
tőben a célnyelv a magyar: Jeszenyin költeményeinek, valamint John 
Donne versének fordításáról van szó. Dusán Teliinger Márai Sándor Szin-
bád hazamegy című művének német változatát elemzi, Cs. Jónás Erzsébet 
pedig Spíró György orosz fordításait vizsgálja meg. 

A Szaknyelv szekció keretében is hangzottak el a témakörrel kapcsolatos 
általános jellegű dolgozatok, mint amilyen Szászné Veidner Katalinnak a 
Stratégiák a hallgatók szövegértési és szövegelemzési képességének ki-
alakítására a szaknyelvoktatásban című dolgozata, vagy Tuna Katalin-
nak Mennyire interaktív az interaktív?, illetve Vörösné Koloszár Ibolyá-
nak Szakma és nyelv című írása, de egészen konkrét referátumokat is 
lehetett hallani egy-egy szakterület köréből: Salánki Ágnes a reklám nyel-
vét elemezte, Peőcz Vera az orosz gazdasági szaknyelvről értekezik, Szász 
Erika pedig a magyar katonai szaknyelv nyelvhelyességi kérdéseivel foglal-
kozik. 

A hosszú ideig sokat vitatott Kontrasztív nyelvészet ezúttal is bebizonyí-
totta, hogy az alkalmazott nyelvészet egyik legizgatóbb, legsokoldalúbb és 
legérdekesebb diszciplinái közé tartozik. A legtöbb dolgozat az alaktani ka-
tegóriák összevetését tárgyalja, ezen belül pedig az ige képezi a dolgozatok 
túlnyomó többségének tárgyát. Budai László a főnév által szelektált magyar 
ige aspektuális és kauzális szextettjeit vizsgálja a valenciaelmélet kereté-
ben, Mihalovics Árpád az interperszonális volitiv modalitásról, Máté Éva 
pedig a francia reverzibilis igék fordításának problémáiról ír. A kétnyelvű 
közösségekben dolgozó nyelvészek érdeklődési körét - egészen érthetően -
nem annyira a magyar nyelvnek valamilyen idegen nyelvvel való összeha-
sonlítása képezi, hanem inkább a kisebbségi magyar nyelv és a társadalmi 
környezet nyelve összevetésének lépten-nyomon előbukkanó problémáit 
tárgyalják. Ilyen a bennünket közelebbről is érintő dolgozat Katona Edit 
tollából, melynek címe: Az egy vegyértékű igék egy csoportjának össze-
vetése szerb megfelelőkkel, de érdekes Szász Lőrincnek a magyar igekötős 
igék román ekvivalenseiről írt referátuma is. Figyelemre méltóak a lexikai 
tárgyú összevetések: Bihari Gábor az idegen nyelvek lexikáját kontrasztál-
ja a magyar szavakkal, Zsemlyei János pedig számunkra rendkívül tanulsá-
gos dolgozatában a romániai magyarság nyelvhasználatában előforduló ro-
mán közvetítésű nemzetközi szavakat elemzi. Az utóbbiról elmondhatjuk, 
hogy szinte ugyanolyan jelenségeket vél felfedni a román nyelvből történő 
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szókölcsönzésekkcl kapcsolatban, mint amilyeneket mi is leírtunk a szerb 
és a magyar nyelv viszonylatában. Földvári Sándornak a baltikum nyelve-
inek areális (és tipológiai) kapcsolatairól szóló dolgozata szorosan kötődik 
Pusztay Jánosnak a nyitó plenáris ülésen elhangzott referátumához, hisz a 
kontrasztív nyelvészet egyik legfőbb célja és feladata a nyelvi tipológiák 
vizsgálata. Meg kell említenünk még egy felszólalást, annál is inkább, mert 
ritkaságszámba mennek az összehasonlító hangtan körébe tartozó dolgoza-
tok. Bagi Ferenc a szerb és a magyar köznyelv egyszótagú szavai fonéma-
szerkezetének kontrasztív vizsgálatával foglalkozik. Jelen írása folytatását 
képezi az ötödik magyar alkalmazott nyelvészeti konferencián megtartott 
referátumának. A kontrasztív nyelvészeti érdeklődésű olvasó figyelmébe 
ajánljuk még Laczik Mária írását az eredetet és összetartozást jelölő mellék-
nevek magyar-orosz-olasz összevetéséről, Szabóné Papp Juditnak a „dina-
mikus lehetőségek" kifejezéséről szóló tanulmányát az angolban, finnben 
és magyarban, valamint Pacsai Imrének A mellérendelő szóösszetételek-
kel kapcsolatos újabb elméletek című értekezését. 

Az Interkulturális kommunikáció szekción belül elhangzott dolgozato-
kat két probléma foglalkoztatja. Az egyik Magyarországnak az európai in-
tegrációs folyamatba való bekapcsolódásával kapcsolatos, a másik pedig a 
számunkra területileg is, de ismereteink alapján is távoleső egzotikus, távol-
keleti, divatnyelveknek a kapcsolatba hozása a magyarral. így nagy érdek-
lődéssel olvastunk a japán nyelvoktatás történetéről és helyzetéről Magya-
rországon (Sato Noriko beszámolója), valamint a felsőoktatásban folyó 
kísérletekről, melyek célja a japán nyelv „eredeti ízének" átadását kifejező 
szavak oktatása (Székács Anna írása). De tájékozódhatunk a koreai nevek 
magyar kiejtése és helyesírása felől is Balogh T. István és Osváth Gábor fel-
szólalásából. Itt olvashatjuk még Hidasi Juditnak az Eurokommunikáció, 
valamint Darabos Zsuzsának a Magyarország egy sícipődobozban, avagy 
hogyan mutatják be hazánkat a mai tizenévesek? című írását. 

A Szociolingvisztika és a pszicholing\'isztika a nyelvtudománynak 
aránylag fiatal, de már gazdag kutatási eredményekkel bíró diszciplínáival 
kapcsolatos dolgozatok képezik a kötet következő fejezetét. P. Lakatos 
Ilona és T. Károlyi Margit a mai magyar nyelvváltozatokról készítettek egy 
kérdőíves felmérést, ennek eredményeit mutatták be. K. Szoboszlay Ágnes 
pedig egy borsodi faluban, Felsőnyárádon folytatott nyelvjárásgyüjtő mun-
káról számol be. Csűry István és Csűry Andrea a szövegnormáról és nyelv-
használatról értekezik, Lengyel Zsolt pedig a geográfiai, gazdasági, kulturá-
lis tényezőknek a nyelvi változásokban játszott szerepét veszi számba. 
Jagusztinné Újvári Klárái a szójelentés felépíthetőségének kérdése foglal-
koztatja, míg Zimmermann Claudia a nyelvi távolság szerepét elemzi az 
idegen nyelvek tanulásában, Mikó Pálné viszont a használók biztonságáért 
aggódik az „idegen nyelvi autósztrádán". 
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A Számítógépes nyelvészet képezi az alkalmazott nyelvészet legfiatalabb 
diszciplínáját. Az új technológia a nyelvészet elé is újabb, nagyobb lehető-
ségeket tár, bár művelői, a nyelvészek még kissé óvatosan, idegenkedve 
nyúlnak hozzá. Ez lehet az oka annak, hogy a szóban forgó konferencián is 
ebből a témakörből volt a legkevesebb felszólaló. S mint minden újnak, en-
nek a még teljesen nem tökéletesített módszernek is vannak hiányosságai. 
Egy ilyenről számol be Kis Ádám A számítógépes helyesírásellenőrzés 
korlátai című írásában. A komputerhasználat előnyei azonban mégis szá-
mosabbak, erről olvashatunk Kountny Ilonának a Magyar mondatok mor-
fológiai és szintaktikai generálása korlátozott szókincs és nyelvtan 
alapján a beszélő BLISSVOX rendszerben című dolgozatában. Tusnády 
Lászlóné a szótanulást segítő programot mutatja be, Dávid N. Biacsi-
András Rohonyi pedig a hálózati kommunikáció nyelvészeti jelenségeire 
mutat rá. 

Úgy tűnik, hogy az Irodalom, stilisztika, nyelvművelés szekcióba sorol-
ták be a szervezők mindazokat a címeket, amelyeket nem tudtak hova beil-
leszteni. És csakugyan, ebbe a témakörbe sok minden belefér, bár sok dol-
gozat más szekcióülések témájával ütközik, átfedéseket mutat, de mégsem 
ugyanaz. Éppen ezért ezt a tanulmánycsokrot a legnehezebb néhány mon-
datban jellemezni, kevés közös elem van bennük. így Margócsy Klára a 
kommunikatív anyanyelvi nevelés és a drámapedagógia lehetőségeit taglal-
ja, Jenei Teréz pedig a felnőtt-gyerek kommunikációban észlelt közhelyek-
re hívja fel a figyelmünket, de van szöveginterpretáció, irodalmi szöveg 
számítógépes vizsgálata, lexikológiai jellegű dolgozat, mint pl. a neologiz-
mussal kapcsolatos írás, vagy pedig a manó szóról szótárainkban, de a föld-
rajzi nevekben szereplő magyar nevekről is olvashatunk, idegen nyelvi ha-
tásokról a magyarban, a tömegkommunikációs eszközökben észlelt nyelvi 
vétségekről stb. 

A kötet legvégén szereplő, utolsó fejezet a Nyelvpolitikával és a 
sajtónyelvvel foglalkozik. Az ide sorolt dolgozatok túlnyomó többsége a ki-
sebbségi sorsban levő magyar nyelv problémáit veti fel, kezdve a szlovák 
nyelvtörvénytől (Nádor Orsolya), a Kárpátalján (Gál József), és a Kárpát-
medence többi régiójában (Vörös Ottó) folyó nyelvoktatás és oktatásügy 
tárgyalásán át, egészen a bolgár magyar napilapok nyelvének vizsgálatáig 
(Katus Elvira), valamint a kétkötetes kárpátaljai magyar nyelvjárások szó-
táráig (Lizanec Péter). Szó volt még a nemzetiségi nyelvek oktatásáról Ma-
gyarországon (Sturcz Zoltán), akárcsak az idegen lexikának az orosz nyelv-
re gyakorolt hatásáról (Sziklai Lászlóné). 

Végül, nyilván világos, hogy nem volt módomban részletesebben bemu-
tatni a mintegy 1200 oldalnyi terjedelmű 146 fölöttébb érdekes és figyelem-
re méltó tanulmányt. Szándékom csak az volt, hogy felhívjam a figyelmét a 
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nyelvészeti érdeklődésű olvasóközönségnek és tájékoztassam őket, mit ol-
vashatnak el ha kezükbe eszik a konferenciaanyag két kötetét. 

ANDRIC Edit 

FOLYTONOSSÁG VAGY FORDULAT? 
A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései 

Szerkesztette Debreczeni Attila. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996 

A felvilágosodás irodalmának gazdag esztétikai és eszmei összefüggés-
rendszere - a vele kapcsolatos tisztázatlan kérdések, azaz korszakolásának, 
karakterjegyeinek és egyes jelenségeinek eltérő és egymásnak ellentmondó 
értelmezései révén - frekventált területét képezi a legújabb kori irodalom-
történeti kutatásoknak. A magyar felvilágosodás kora a '70-es évektől kez-
dődően több konferencia illetve tudományos kutatási projektum témája 
volt. Az 1974-ben napvilágot látott, Szauder József és Tarnai Andor szer-
kesztette Irodalom és felvilágosodás című gyűjteményes kötet az 1971-
ben rendezett egri országos konferencia anyagát tartalmazza. Az 1973-as 
debreceni Csokonai-konferencia és a költő műveinek kritikai kiadását elő-
segítő kutatások megindítása ugyancsak a vitatott jelenségkörhöz kapcsoló-
dik. Időközben több összefoglaló jellegű tanulmány, korszakmonográfia is 
megjelent a felvilágosodás magyar irodalmáról. Szauder József Az Estve és 
Az Álom (1970), Mezei Márta Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt 
(1974), Kosáry Domokos Művelődés a XVIII. századi Magyarországon 
(1980), Bíró Ferenc A felvilágosodás korának magyar irodalma (1994) 
című munkájára gondolhatunk itt elsősorban. De itt kell megemlítenünk Bí-
ró Ferenc Bessenyei-, Julow Viktor, Szauder József illetve Debreczeni At-
tila Csokonai-monográfiáját is. A magyar történeti kutatásokkal egyidejű-
leg felmerült a nemzetközi perspektívába való helyezés igénye, sőt az 
interdiszciplináris vizsgálatok szükségessége, ezért nem véletlen, hogy ezek 
a szempontok az említett tanácskozások illetve kutatások vezérelvei között 
is ott szerepelnek. 

Az 1995-ös debreceni felvilágosodás-konferencia megtartásához - a fel-
világosodás kutatásának időszerű kérdései mellett - a Martinovics-összees-
küvés évfordulója illetve 1795 belső korszakhatár-jellege képezett alkal-
mat. Az általunk ismertetett Folytonosság vagy fordulat? című kötet a 
tanácskozáson elhangzott előadások szövegváltozatait tartalmazza. A tanul-
mányok szerzői mindenekelőtt öt lényegi kérdés megvitatását, körüljárását 
tartották szem előtt, e dilemmák köré rendeződnek gondolataik. Határmoz-
zanat volt-e az 1795-ös esztendő a magyar illetve az európai irodalom tör-
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