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HÍrEK

Beszámoló a MANYE XXIII. Kongresszusáról*

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete minden évben más-más vá-
rosban, különböző felsőoktatási intézményekkel együttműködve szervezi meg nagyszabású 
kongresszusát. 2013. március 26-a és 28-a között Budapesten, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán került sor a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszusra.

Az ELTE BTK részéről a kongresszus intézményi felelőse Károly Krisztina oktatási 
dékánhelyettes, a programbizottság elnöke pedig Klaudy Kinga, az ELTE BTK tanszékve-
zető egyetemi tanára, a MANYE elnöke volt. A kongresszus fő szervezői az ELTE BTK 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének oktatói voltak (a szervezőbizottság elnöke: Ladányi 
Mária tanszékvezető egyetemi tanár, titkára: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa egyetemi 
adjunktus). A szervezésben a BTK három intézetének (az Angol–Amerikai, a Germanisztikai 
és a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetnek), valamint nyolc tanszékének (az Al-
kalmazott Nyelvészeti Tanszéken kívül az Angol Alkalmazott Nyelvészeti, az Angol Nyelv-
pedagógiai, a Fonetikai, a Fordító- és Tolmácsképző, a Magyar mint Idegen Nyelv, a Mai 
Magyar Nyelvi és a Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszéknek) az oktatói és hallga-
tói vettek részt. A kiterjedt levelezést Bándli Judit egyetemi tanársegéd (Magyar mint Idegen 
Nyelv Tanszék) végezte, a kongresszus előkészítésében és lebonyolításában részt vevő több 
mint 60 hallgató munkájának szervezését Tóth Etelka egyetemi docens (Mai Magyar Nyelvi 
Tanszék) fogta össze.

A kongresszus címe és központi témája a következő volt: Nyelv – társadalom – kultúra. 
Interkulturális és multikulturális perspektívák. A több mint 200 résztvevő a három nap során 
hét plenáris előadást, valamint 13 tematikus blokkban – párhuzamosan futó szekciókban – 
mintegy 180 szekcióelőadást hallgathatott meg. A magyarországi résztvevőkön kívül külföldi 
(főleg határon túli magyar) alkalmazott nyelvészek is részt vettek a rendezvényen.

A kongresszus a BTK Trefort-kerti épületeiben zajlott le. A Gólyavár Mária Terézia termé-
ben került sor az ünnepélyes megnyitóra, amelyen a rendezvény fővédnökeként ünnepi kö-

* A beszámolót a szekcióvezetők összefoglalói alapján a szerkesztő állította össze. Köszönjük Antal-
né Szabó Ágnes, Benő Attila, Bódi Zoltán, Boócz-Barna Katalin, Cs. Jónás Erzsébet, Eitler Tamás, 
Falkné Bánó Klára, Feldné Knapp Ilona, Fóris Ágota, Hegedűs Rita, Huszár Ágnes, H. Varga Márta, 
Illés Éva, Kis Ádám, Klaudy Kinga, Kontráné Hegybíró Edit, Koutny Ilona, Kugler Nóra, Ladányi 
Mária, Medgyes Péter, Papp Andrea, Prószéky Gábor, Simigné Fenyő Sarolta, Székely Gábor, Szili 
Katalin, Tóth Etelka és Tóth Szergej tartalmas munkáját, melynek itt terjedelmi okokból csak a töre-
dékét közölhetjük.
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szöntőt mondott Tarlós István, Budapest főpolgármestere, házigazdaként Borsodi Csaba, az 
ELTE rektorhelyettese és Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja, a MANYE részéről pedig 
Klaudy Kinga, a MANYE elnöke.

Plenáris elõadások
Az ünnepélyes megnyitón a köszöntők után Székely Gábor emlékbeszéde hangzott el a MANYE 
2012-ben elhunyt tiszteletbeli elnökéről, Szépe Györgyről, amelyben az előadó Szépe György 
kiválóságát – rendhagyó módon – a neki felróható hibákból bontotta ki. Majd a Brassai-díj 
átadása következett: 2013 Brassai-díjasa Fóris Ágota, a Károli Gáspár Református Egyetem 
tanszékvezető egyetemi docense lett; a laudációt Voigt Vilmos, az ELTE BTK professor eme-
ritusa mondta el.

A megnyitó két plenáris előadással folytatódott. Kiss Jenő akadémikus Gondolatok egy 
mindenkor időszerű kérdéskörről című előadásában a nyelv, a nyelvhasználat és a társadalom 
problematikáját tekintette át a nyelvtudomány alapkérdéseinek szemszögéből, különösen az 
alkalmazott nyelvészet, illetve az ún. hasznos nyelvészet nézőpontjából, felvetve a nyelvészet 
és egyben a nyelvészek társadalmi felelősségének kérdését is. Szőllősy-Sebestyén András, 
2012 Brassai-díjasa „Fából vaskarika” IV., avagy Az alkalmazott nyelvészet elmélete című 
előadásában amellett érvelt, hogy az alkalmazott nyelvészet nem az elméleti nyelvészet gya-
korlati alkalmazása, hanem egy formálódó, sajátos módszerekkel és saját tárggyal rendelkező 
önálló szakmai diszciplína. Az alkalmazott nyelvészet egy alternatív multidiszciplináris kog-
nitív nyelvelmélet perspektíváját nyújtja, fókuszában (az elméleti nyelvészethez hasonlóan) 
a nyelv áll, de nem mint absztrakt, hanem mint – természeti, társadalmi és technikai környe-
zetével folytonos kölcsönhatásban lévő – folyamatosan változó jelenség.

A nyitó plenáris ülés után a kongresszus első napjának munkáját a MANYE tisztújító 
közgyűlése zárta (a tisztségviselők és választmányi tagok listáját a kongresszusi beszámoló 
alatt közöljük). Végül jó hangulatú esti fogadás következett az ELTE BTK A épületi Kari 
Tanácstermében.

A kongresszus második napján két plenáris előadás hangzott el. Kövecses Zoltán A meta-
forahasználat (társadalmi-kulturális) kontextusa című előadásában a metaforák kérdéskörét 
a kognitív megközelítés szempontjából vizsgálta, magyar és angol példaanyag alapján. Földes 
Csaba Kultúra, interkulturalitás és hibriditás – mint kulcsszavak a nyelvészetben című elő-
adását az alapfogalmak tisztázásával kezdte. A kultúrák és a nyelvek, illetve a nyelvi kultúrák 
egymásra hatásának tárgyalásához számos érdekes nyelvi példát sorakoztatott fel, amelyekben 
különböző nyelvekből származó elemek olvadnak egybe.

A záróülésén ismét két plenáris előadásra került sor. Hidasi Judit az Interkulturális kom-
munikáció – multikulturális kontextus című előadásában a mai világ gazdasági és társadalmi 
jellemzésére, átalakulási folyamataira használt legfontosabb hívószavak, nevezetesen a glo-
balizáció, az interkulturalitás, a multi- és plurikulturalizmus, a nemzetköziesedés, az integ-
ráció, a diverzifikáció és a sokszínűség mibenlétét tárgyalta. Áttekinthető diaképekkel illuszt-
rálta eme összetett fogalmak megjelenési formáit napjaink szóhasználatában, az olykor 
közöttük tapasztalható átfedéseket, tisztázatlanságokat, továbbá azt, milyen tendenciák befo-
lyásolhatják személyes és közéleti használatuk változásait a közeli és távoli jövőben. Végül az 
előadó felvázolta, milyen perspektívák állnak a kommunikációs kutatások előtt, különös te-
kintettel a magyar viszonyokra.

A konferencia utolsó előadója Frank Tibor, az ELTE BTK Angol–Amerikai Intézetének 
igazgatója volt. Az angol nyelv történeti útja a világnyelvhez című előadásában sorra vette e 
kacskaringós út állomásait, az angol világnyelvvé válásának okait, terjeszkedésének méreteit. 
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Bemutatta, hogy ez az egyesek által világangolnak, saját szóhasználatában repülőtéri angolnak 
nevezett nyelv miként szorította, szorítja ki az összes többi nyelvet a nemzetközi érintkezés 
minden szögletében, miként ítélheti sorvadásra a nemzeti kultúrákat, miközben maga is egy-
fajta korcsosulási folyamaton megy keresztül. Frank professzor gondolatébresztő, lendületes 
és szellemes előadásának konklúziója ugyanakkor mégis az, hogy az angol nyelvek pluralitá-
sának korába lépve ez a közös nyelvi eszköz talán hozzásegítheti a világ népeit ahhoz, hogy 
jobban megértsék egymást a jövőben.

A szekcióülések témái
Anyanyelvoktatás, anyanyelv-pedagógia
A szekció első előadója a magyar nyelv és az irodalom integrált tanításának lehetőségeiről 
beszélt, és történeti nézőpontot is alkalmazva integrált szemléletű tankönyveket elemzett. 
A következő téma a felsőoktatási tanulmányok során készített anyanyelvi szövegek elemzése 
volt. Az előadó kitért az írásbeli szövegalkotás fejlesztésének szükségességére a felsőoktatás-
ban. A harmadik előadás témája a neologizmusok használatának és megértésének vizsgálata 
volt három korcsoportban. A negyedik előadás az üzenőfal szövegei alapján a Facebook-
retorikával és a tanár-diák kommunikáció sajátosságaival foglalkozott. A következő előadó 
iskolai élőnyelvi szövegek alapján a metanyelvi diskurzusban megjelenő jelenségeket szem-
léltette. A szekciót záró előadás a tanári kérdés funkcióit taglalta az osztálytermi diskurzusban, 
valamint különböző tanári kérdezési stratégiákat és ezekhez kapcsolódó diskurzusmintázato-
kat mutatott be.

Fordítástudomány
A szekció munkáját idén is nagy érdeklődés kísérte. Először az irodalmi fordításokról hallot-
tunk előadásokat, melyek a következő kérdésekkel foglalkoztak: Hogyan hatnak a nyelvi je-
lenségek társadalmi, kulturális és kognitív feltételei az irodalmi művek fordítására orosz–ma-
gyar viszonylatban? Műfordítás vagy pragmatikai adaptáció József Attila néhány versének 
angol és orosz változata? Hogyan vívódnak Ady Endre verseinek angol, olasz és szlovák 
nyelvre fordítói az elmúlás visszafordíthatatlanságának tolmácsolásakor? Megszólalhatnak-e 
a magyartól eltérő nyelven A Kékszakállú jellegzetesen magyar balladai formát, népdalok 
szövegeit felhasználó dialógusai? Milyen műfaji és formai tanulságokkal szolgál a kortárs 
francia költészet magyar fordítása? Hogyan adható vissza egy modern angol nyelvű regény 
stílusa, sokrétű regisztere a magyar fordításban? Ezt követően a filmfordítással kapcsolatos 
témák kerültek a középpontba: a filmszövegek informális nyelvezete és a szleng sztenderdizálása 
angol–magyar fordítási irányban; a multikulturalitás problémaköre a filmszinkronfordításban, 
valamint felmerül a filmfordítás (különös tekintettel a címekre) tekinthető műfordításnak is. 
Majd ismét a műfordítás került terítékre: Alice kalandjainak magyar fordításai; a tervezett 
műfordítói lexikon előkészületi munkái, négy jelentős erdélyi műfordító tevékenysége; meg-
emlékezés Szőllősy Klára munkásságáról.

A fordítástudomány interdiszciplináris tudomány: szoros kapcsolatban van többek között 
a reáliakutatással, terminológiával, szövegtannal, korpuszelemzéssel, informatikával. Ezt il-
lusztrálták a második nap előadásai: a tágabb értelemben vett reáliák emocionális töltete, 
szerepe az asszociatív és enciklopédikus hálóban; az empíria növekvő, nemcsak igazoló, hanem 
gyakran kérdésfelvető szerepe a terminológiakutatásban és a fordítástudományban; a lektorált 
fordítások gépi, statisztikai elemzése; irodalmi fordítások kvalitatív korpuszelemzése; a for-
dítóképzésben alkalmazott számítógépes programok (szövegszerkesztők, terminológiai adat-
bázisok, az integrált fordítási környezet); fordítási stratégiák nyelvtani nem szempontjából 
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eltérő nyelvek között; a sajtófordítások szövegkohéziója, referenciális kohéziós eltolódások és 
explicitáció a hírszövegek fordításában.

A délutáni előadások hasonló sokszínűséget mutattak: a szöveg és a kép viszonya a gyer-
mekirodalom fordításában (Vajon a vizuális elem változatlansága honosító vagy idegenítő 
fordítói stratégiákat eredményez-e?); a korlátozott idő és a (főleg pragmatikai) explicitáció 
a szinkrontolmácsolásban; eltérések az üzleti tárgyalások kommunikatív szituációiban és a 
tolmácsok szerepében. Az erdélyi magyar nyelv és fordítás vizsgálatai két kérdést jártak körül: 
a román és az angol nyelv hatása az erdélyi magyar audiovizuális média nyelvére (a hivatalos 
nyelvre inkább a román, az audiovizuális média nyelvére inkább az angol nyelv hat); az angol 
módbeli segédigék román és magyar szépirodalmi, illetve szaknyelvi fordításban. A sort ér-
dekes terminológiai kérdés zárta: Hogyan kezelje az angol nyelvű buddhista szövegek fordí-
tója a magyar nyelvben nem megtalálható filozófiai fogalmak megnevezését? Végül a 2003-ban 
alapított Fordítástudományi Doktori Program elmúlt tíz évére tekintett vissza a program ve-
zetője.

Idegennyelv-oktatás
A szekció előadóit összekapcsolta, hogy mindnyájan a nyelvtanulói motivációt és a nyelvta-
nulás-tanítás hatékonyságát állítják középpontba. Bármely oldalról közelítik is meg a témát, 
korszerű fejlesztési lehetőségek után kutatnak, ráirányítják a figyelmet égető problémákra, s 
bemutatott vizsgálataikkal, fejlesztéseikkel egyúttal meggyőző alternatívát rajzolnak fel azok 
lehetséges megoldásaira. Az idegennyelv-oktatás módszertani témái a következők voltak: az 
orosz nyelv tanulása iránti egyre növekvő érdeklődés háttere (az oktatás hatékonyságát növe-
lő, motiváló, újszerű anyagok bemutatásával); a főiskolai orosz nyelv oktatása (saját fejleszté-
sű komplex tananyaggal); a kooperatív tanulás előnyei a főiskolai gyakorlatban (a tanári 
minták jelentősége a leendő tanárok képzésekor alkalmazott munkaformákban). Érdekes 
előadások hangzottak el a többnyelvűség kérdéseiről is: a kontrasztív nyelvoktatás szerepe 
a harmadik nyelv tanulásában; hogyan fejleszthető a nyelvi tudatosság a funkcionális nyelv-
tantanításon keresztül; az olvasás mint receptív készség szerepe az értési folyamatban (a 
stratégiák transzferálása az anyanyelvről az idegen nyelvekre a többnyelvűség fejlesztésének 
egyik legfőbb feltétele); az iskolai nyelvoktatás szerepe az egyéni többnyelvűség fejlesztésében 
(mely az idegennyelvtanár-képzés tartalmi megújításának egyik fontos területe).

A németet első idegen nyelvként tanulók alacsony száma miatt számos iskolában a német 
nyelvi csoport tanulóinak nyelvi előképzettségében számottevő különbségek mutatkoznak. Az 
optimális nyelvi fejlődés érdekében szükség van a tanulóközpontú, egyéni különbségekre 
reagáló nyelvpedagógiai megoldásokra. A szókincsfejlesztésről két előadás hangzott el: az 
egyik a szótárhasználati ismeretek bővítéséről (a hallgatói szótárhasználati gyakorlat, a nyom-
tatott és elektronikus szótárakhoz való viszonyulás, preferenciák és elvárások feltérképezése 
alapján); a másik a szótanulást hatékonyabbá és élvezetesebbé tevő számítógépes programok-
ról. Hallhattunk beszámolót az iskolai idegennyelv-oktatáson kívül alkalmazott, de az isko-
lákban is jól hasznosítható alternatív módszerekről, tanári tapasztalatokról és a nyelvtanulást 
hatékonyabbá tevő multimédiás nyelvoktató rendszerekről is. Megismerhettük a szaknyelv-
oktatás különböző szakterületein a hallgatók eltérő (nyelv)tanulási stratégiáját és az ezek 
alapján tett ajánlásokat. Empirikus vizsgálat alapján tájékozódhattunk az idegen nyelvi alap-
szakos hallgatók interkulturális kompetenciájának fejlesztési lehetőségeiről. A szakmai hall-
gatóság érdeklődéssel követte az előadásokat, és ez a vitákban is kifejezésre jutott: méltató 
visszajelzésekben, lényegre törő kérdésekben, értő kritikában, javaslatban vagy közös tovább-
gondolásban.
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Interkulturális kommunikáció
A szekció munkája szorosan kapcsolódott a kongresszus központi témájához. Az első három 
előadás közös gondolati ívet alkotva az interkulturális tanulmányok, ezen belül az interkultu-
rális kommunikáció és az interkulturális menedzsment kutatásának, oktatásának fontosságát, 
valamint interdiszciplináris jellegét tárgyalta. Tájékozódhattunk a kultúraközi interakciók 
kutatásának részterületeiről, ezek önálló irányzatairól (interkulturális nyelvészet, interkultu-
rális kommunikáció, interkulturális (szociál)pszichológia és szociológia, interkulturális me-
nedzsment stb.). Mindaz, amit a pszichológus, a nyelvész, a kommunikáció- vagy menedzs-
mentkutató megfigyel és leír, az egyes ember, a külföldön munkát vállaló viselkedésében, 
cselekedeteiben komplex módon jelenik meg. Az első előadó bemutatta, hogyan válhatnak az 
eltérő kulturális háttérrel rendelkező egyedek egy nemzetközi team aktívan közreműködő, 
döntéshozó, az elvárt teljesítményeknek megfelelő tagjaivá. A második előadás felvázolt né-
hány, az interkulturális kommunikációval kapcsolatos elméletet, különös tekintettel az utóbbi 
időben megjelent írásokra, a Magyarországon folytatott kutatásokra, kiemelve az eddig ke-
vésbé elemzett magyar–osztrák viszonylatot. Néhány, a hallgatók önálló kutatásaiban felve-
tett kérdés: Milyen kulturális értékeket képviselnek a mai fiatalok? Figyelembe kell-e venni 
a kultúrák különbözőségét a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok során, és ha igen, milyen 
konkrét lépéseket tesznek a cégek ennek érdekében? Érvényesek-e ma is a fiatalok körében 
a különböző kultúrákra vonatkozó sztereotípiák? Hogyan befolyásolja a nemzeti kultúra a szer-
vezeti kultúrát?

Az utóbbi két évtizedben az interkulturális menedzsment tanulmányok egyre nagyobb 
súllyal szerepelnek az alap-, a mester- és a doktori képzések szintjén, valamint a tőlük sok 
szempontból eltérő, gyakorlatorientált vállalati tréningeken is. A harmadik előadás az ELTE 
BTK Interkulturális nyelvészet PhD-program keretében folyó Interkulturális tanulmányok, 
interkulturális menedzsment című kurzust mutatta be, az eddig eltelt három év tanulságait 
elemezte. Az előadások után hozzászólók szerint az interkulturális kommunikáció kutatása 
és oktatása az elmúlt időszakban eltolódott a vállalati alkalmazások, az interkulturális me-
nedzsment irányába. Elhangzott, hogy fontos az újabb nézőpontok integrálása az interkultu-
rális kutatásokba, illetve az oktatásba.

Interkulturális találkozások korában élünk, amikor egyre nagyobb szükség van tőlünk tá-
voli vagy számunkra ismeretlen, zárt közösségeket alkotó kultúrák megismerésére. Ha ismer-
jük egymás szokásait, kisebb a félreértés lehetősége. A különböző közösségek gondolkodás-
módjára más és más fogalmak jellemzőek, következésképpen a különböző nyelvek szavai 
között nincs egy az egyhez megfelelés, s a fogalmak összetettségét a szótárak sem tudják 
visszaadni – hallhattuk. Egy újabb előadás bemutatta, hogyan viszonyulnak a különböző 
kultúrák képviselői a hallgatáshoz mint multifunkcionális közlés- és viselkedésformához, 
miként értékelik saját közösségük, illetve mások hallgatási szokásait. A következő előadó 
kiemelte, hogy a kulturális és nyelvi sokféleség védelme és fenntartása szerepel az EU doku-
mentumaiban is, ennek ellenére a hivatalos nyelvek többsége nemzetközi szinten alig kap 
szerepet. Ez megnehezíti az információhoz való hozzáférést. A lehetséges közös nyelvek között 
egyre nagyobb figyelmet kap az eszperantó. Egy előadó roma közösségekben romani nyelvű 
interakciókat rögzített, melyek révén az ún. feltételes átok kultúraspecifikus jellegét és prag-
matikai szerepét mutatta be.

Lexikológia, lexikográfia, névtan, nyelvföldrajz, történeti szociolingvisztika
Bár a szekció tematikai összetétele kétségkívül mutat némi logikai következetességet, inkább 
a lexikológia, lexikográfia és talán a névtan függ össze, illetve a nyelvföldrajz és a történeti 
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szociolingvisztikai tematikák között tapasztalható erősebb kapocs. Ezért a szervezők az első 
délelőtti szekcióban jobbára lexikográfiai, lexikológiai témájú előadásokat vontak egybe. Az 
első előadó a Margit-legenda (1510) készülő szótárának szerkesztési kérdéseit ismertetve 
megállapította, hogy a digitális kiadás új kutatási szempontokkal gazdagítja a nyelvtörténeti 
vizsgálatokat. Hasonló témákat érintett a digitális Mikes-szótár bemutatása. A nyelvtörténe-
tileg jelentős írói szótár terjedelmes korpuszra épül. Az Akadémiai Kiadó a mai kor igényei-
hez igazította angol–magyar szótárát, nyomtatott, online és e-olvasón használható változathoz 
is hozzáférhetnek a vásárlók. Képet kaptunk a Merriam-Webster, illetve a SZTAKI online 
szótárainak szolgáltatásairól, használhatóságáról is. Ezt követően az állatnevek, illetve a be-
lőlük készült húsok megnevezésének eredetéről, majd a rövidítéshasználat okairól és típusai-
ról hallhattunk. Figyelemre méltó észrevétel, hogy a nyelvi és nyelvtechnológiai változásoknak 
köszönhetően átalakulóban van a rövidített szóalakokkal kapcsolatos negatív nyelvi attitűd. 
A következő, jelentős szakirodalmi hátterű előadásból kiderült, hogy az állandósult szókap-
csolatok mely elemei módosulhatnak, és e módosulásoknak milyen típusai vannak. Az elő-
adások utáni beszélgetések során jobbára a feldolgozott korpuszok nagyságával kapcsolatban 
hangoztak el észrevételek.

A szekció délutáni előadásai a nyelvészet legkülönbözőbb területeit érintették: az egyik 
korpusznyelvészeti eszközökkel vizsgálta a rutinformulák diszkurzív funkcióját; a másik 
különböző típusú mozaikszavak szócikkeinek mikroszerkezetét elemezte. A harmadik előadó 
a szülésznő fogalmának megnevezéseit vizsgálta a sztenderd szókincs és a tájszavak körében. 
A negyedik előadó a toldalék hozzáadása nélkül történő szófaji értékváltozás főbb jellemzőit 
ismertette magyar–olasz viszonylatban. Figyelemre méltó előadást hallhattunk arról, hogyan 
alakítjuk ki az élet fogalmához kötődő jelentéseket, milyen mentális műveletek segítségével 
ragadjuk meg azt a tapasztalatot, amelyet életnek hívunk. Majd elgondolkodhattunk azon, 
hogy a budapesti nagykörúton összegyűjtött feliratokban milyen arányban jelennek meg ide-
gen nyelvi elemek, és ennek milyen szimbolikus értéket tulajdoníthatunk. A záró előadó 
párhuzamot vont a ritmus és ritmizálás zenei sajátosságai és a beszéd ritmikája között, majd 
magyar–angol–orosz kontrasztív alapon egybevetett zenei, előadóművészi és beszélt nyelvi 
prozódiai sajátosságokból nyelvpedagógiai következtetéseket vont le.

A magyar mint idegen nyelv oktatása
A kivételek elsajátítása nehézséget okoz mind az anyanyelv-, mind az idegennyelv-tanulásban. 
A szekció első előadója a rendhagyóság értelmezésével, a szabálytalan nyelvtani formák 
számbavételével és csoportosításával foglalkozott. A következő előadó azt kutatta, hogyan 
lehet jelzősíteni a hátravetett határozókat (a való és más igenevekkel, például folytatott, vallott, 
vívott, szóló), illetőleg a nyelvtanítás mely szakaszában és milyen módszerekkel lehet legha-
tékonyabban elsajátíttatni a szerkezetátalakításokat a magyar mint idegen nyelv oktatásában. 
Ezt követően a szerzők bemutatták a MagyarOK tankönyvcsalád megjelenés előtt álló első 
kötetének felépítését, a tankönyvcsaládhoz tervezett kiegészítő anyagokat, az oktatási célokat 
és az egyes fejezetekhez alkalmazott módszereket. A következő előadó a történetmondás 
készségének kialakulását, fejlődését vizsgálta az oktatási diskurzusban a szövegértési-szöveg-
alkotási kulcskompetencia terén. Majd azt a kérdést járhattuk körül, vajon a szószedetekben 
és szótárakban melyek azok a szóalakok, amelyek megadása a leghatékonyabban segíti a nyelv-
tanulókat. Bizonyos esetekben a jelenlegi gyakorlatban megszokottnál több morfológiai infor-
máció feltüntetése is indokolt lehet.

Más nyelvészeti diszciplínákhoz hasonlóan a Magyar mint idegen nyelv szekció tematiká-
ja is változik: a főként a leíró nyelvtant a gyakorlati tanításban alkalmazó módszerek, eljárások 
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nemegyszer intuitív módon történő bemutatását felváltották a gyakorisági vizsgálatokra épü-
lő, kísérletekkel alátámasztott elemzések. Erőteljesen érezhető a tanítási gyakorlat alátámasz-
tása egy-egy nyelvelméleti háttérrel; előtérbe kerültek a pragmatikára épülő interkulturális 
témák, s a tanítás is kihasználja a technika teremtette új lehetőségeket. Az előadások szerkesz-
tése, technikai megoldásai egyre inkább az empíria felé tolódnak. A szekció folytatásában 
megismerhettük a migránsok oktatásához kifejlesztett írástanító tananyagot, mely a teljesen 
írástudatlan, illetve más írásrendszert használó migránsok beilleszkedését segíti elő, de 
a magyar anyanyelvűek oktatásában is hasznos lehet. Az interkulturális különbségek és azok 
nyelvi megnyilvánulása áll a magyarul tanuló külföldiek körében végzett kutatás középpont-
jában is: az előadó tanórai hangfelvételek alapján igazolta, hogy a korlátozott nyelvtudás 
megakadályozza az egyet nem értés megfelelő kifejezését. Érdekes volt az egyes stratégiák 
kategorizálása. A tandemmódszerű nyelvtanítás lehetőségei kiszélesednek az internet segít-
ségével. A Danubadria program a nyelvi kompetencián kívül fejleszti az interkulturális és 
szociális képességeket is, hidat ver az olasz és a magyar kultúra között. Figyelemre méltó 
információkat kaptunk a tutorok képzésére és a tananyag sajátosságaira vonatkozóan. A kö-
vetkező előadó a tanári hivatás sokrétűségére, a tanárok lelki terhelhetőségének határaira 
hívta fel a figyelmet. A nyelvpedagógia és a kognitív szemlélet találkozott a szekcióvezető 
záró előadásában. Néhány külviszonyt jelentő rag magyar–német összevető elemzésével tá-
masztotta alá megállapítását: a nyelv a valóságot jellé alakítja; a nyelvtanár feladata, hogy 
segítsen a jel visszaalakításában, csak épp egy másik nyelvben.

A média és a web nyelve
A szekcióban először a magyarországi nyomtatott sajtó politizálódásáról és befolyásolási tö-
rekvéseiről hallhattunk, a következő előadó pedig a nyelvi és képi dekontextualizáció jelen-
ségét elemezte különféle médiaműfajokban. Majd áttekinthettük a frazeológiai változtatásokon 
alapuló nyelvi játékok működési mechanizmusát a magyar és német reklámnyelvben. A kö-
vetkező előadás a helyzetmondatok kontrasztív pragmatikai vizsgálatának fontosságát hang-
súlyozta. Előadást hallhattunk a közösségi médiát jellemző nyelvi kultúráról és nyelvi visel-
kedésmódról. A web 2.0 szolgáltatások tipikusnak mondható színterein erőteljesebben van 
jelen a tartalom-előállító nyelvi kreativitás, mint a professzionális online média köré szerve-
ződő médiaközösségekben; az itt folyó diskurzusok nyelvi viselkedési mintázata is eltérő. 
A következő előadás központi kérdése: vannak-e azonosságok a virtuális teret országhatá-
roktól és nemzeti hovatartozástól függetlenül használó netezők nyelvi kultúrájában és ma-
gatartásában. Angol, francia, német, finn, lengyel, orosz, román és magyar válaszadók 
nyelvi adatait összevetve a válasz igen, mind a nyelvhasználatot, mind a nyelvi attitűdöt 
tekintve. Lényegében ezt a kérdést közelítette meg más szempontból egy másik előadó is: 
a középiskolások és az egyetemi hallgatók által „beszélt” csetnyelv egyedi és divatos for-
dulatait mutatta be. Mivel az internetes nyelvhasználat az internetezők saját döntésének 
a függvénye, fontos, hogy a digitális nemzedék el tudja különíteni a hagyományos norma-
rendszert az internetes kód nagyobb mozgásteret megengedő kereteitől. A tanártársadalom-
nak új módszerek kidolgozásával feltétlenül alkalmazkodnia kell az átalakult olvasási és 
szövegalkotási szokásokhoz. Ezután a magyar és francia egyetemi honlapokon megjelenő 
szövegek multimodalitás és interkulturalitás jegyében végzett elemzéséről, összevetéséről 
hallottunk. A szekció záró előadása a reklámhordozókon elhelyezett verbális és nonverbális 
elemeket, a szövegek, a színek és a képek kölcsönhatását, összhangját, illetve ellentmondá-
sait, hatását vizsgálta.
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Pragmatika, diskurzuselemzés, szövegnyelvészet, retorika
A szekció előadássorozata pragmatikával, azon belül is a kommunikáció egy nonverbális 
elemének vizsgálatával indult, és a deixis különböző aspektusainak, illetve a szövegközi vi-
szonyok és a topikfolytonosság elemzése után a pragmatika angolnyelv-oktatásban játszott 
szerepének ismertetésével zárult. A kutatások többsége olyan empirikus vizsgálat volt, amely 
szövegek, meglévő korpuszok, illetve saját adatbázisok anyagaira támaszkodott.

A szekció második napját is az empirikus kutatási beszámolók határozták meg. Az első 
előadó a verbális egyet nem értést vizsgálta a társadalmi nem és a szociális távolság összefüg-
gésében. A második előadó azt tanulmányozta, hogyan jutnak a diákok a szükséges multime-
diális kódolású információhoz digitális szövegek olvasásakor, milyen cselekvésmodellek 
azonosíthatóak a scanning és a skimming olvasástípusok alkalmazásában. Egy újabb előadás 
az érvelő érettségi dolgozatokat vetette szövegtani elemzés alá. Feltárta az elemzett szövegek 
nézőpontszerkezetének sajátosságait, a perspektíva és az értelemszerkezet kialakításának 
összefüggéseit. A következő előadó saját építésű, beszélt nyelvi korpuszának elemzésén ke-
resztül arra kereste a választ, milyen szubjektivizációértelmezés felel meg legjobban a kor-
puszalapú, összevető elemzéseknek, milyen módszerekkel tárható fel a narratívák szubjektivi-
záltságának foka, és milyen (nyelvspecifikus) mutatói lehetnek a magyarban a szubjektivizációnak. 
Majd a frazeológiai egységek elferdítésében rejlő humorról hallhattunk, mely a frazéma formai 
oldalának módosításával vagy anélkül valósulhat meg. Az előadásokat követő hozzászólások, 
kérdések többnyire a vizsgálatok módszertanához kötődő részletekre tértek ki.

Pszicholingvisztika
A szekció előadásai két fő téma köré csoportosíthatóak. Egy részük az idegennyelv-tanulás 
folyamata közben felmerülő, főként pszichés okokra visszavezethető nehézségeket tárgyalta 
(a szorongásjelenségek és a motiváció, énhatékonyság viszonya; a nyelvvizsgák ún. objektív 
feladatai). A szekció másik fele az anyanyelv-elsajátítás, anyanyelvhasználat kérdéseivel fog-
lalkozott: szókincs-meghatározási módszerek kiegészítése a képleírás módszerével, kimutat-
hatóak-e különbségek a fiatal és középkorú korcsoportok között a megakadásjelenségek terén; 
férfi és női olvasási stratégiák összevető vizsgálata számítógépes programok segítségével; 
a bölcsészhallgatók szakdolgozat-írási szokásai – új módszerek szükségesek a digitális szöve-
gek írásának tanítására. A hallgatók bepillantást nyerhettek az alkalmazott pszicholingvisztika 
egyre finomodó kutatási módszereibe, a használt eszközök tárházába, s egyben meggyőződ-
hettek arról, hogy a diszciplína hasznos adalékokkal szolgál a tanulási, nyelvelsajátítási prob-
lémák enyhítéséhez, megszüntetéséhez.

Szaknyelvi kommunikáció és terminológia
Az első előadások témái a szaknyelvi kommunikációra irányultak: a terminusalkotás pillana-
ta a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg egybevetésével; a vallási sajtótermékek nyelvezete, ösz-
tönös terminológiája, zárt csoportnyelvhasználata; a zenei szaknyelv terminusai (ritkán sze-
repelnek mondatban, ezért az egyértelműség követelménye fokozott); a szaknyelvi stilisztika 
jó terepe a tankönyvbírálat; kísérlet a szakmai diskurzus egzakt, statisztikai vizsgálatára; 
a tudományos szövegalkotás és szövegjavítás oktatása.

A szekció második része többnyire a terminológia kérdéseire fókuszált. Ilyen a külkeres-
kedelmi terminológia helye és a szabványosítás kérdése: a bécsi terminológiai iskola előírásai 
nem minden esetben érvényesíthetőek, mert a gyakorlatban megjelenik a poliszémia és a szi-
nonímia. A megoldást a szociokognitív szemlélet jelenti. Ehhez szorosan kapcsolódtak a kö-
vetkező előadás megállapításai: a terminológiában léteznek szinonimák, ezt támasztják alá az 
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egyes szak- és tudományterületeken végzett konkrét terminológiai vizsgálatok, a jól kezelhe-
tő terminológiai adatbázisokban pedig külön rovatban lehetséges a szinonimák rögzítése. Majd 
áttekintő előadást hallhattunk a spanyolországi terminológiai adatbázisokról és a spanyol 
terminológiai munkálatokat végző szervezetekről. A bemutatott spanyol projekt célja a termi-
nológiai adatok online megjelenítése, az egyetemek, cégek, intézmények által kidolgozott 
terminológiai adatbázisok egyesítése. A terminusalkotás módjával kapcsolatban hallhattuk, 
hogy az orvosi szaknyelv előnyben részesíti az idegen, illetve nemzetközi terminusok átvéte-
lét vagy tükörfordítását. A záró előadásban megtudhattuk, hogy ötven éve indult el a TIT 
Irodalmi és Nyelvi Választmánya gondozásában a Modern Nyelvoktatás 1963 és 1989 között 
megjelenő sorozata. Hallhattunk a folyóirat céljairól, jelentőségéről, terjesztési módjáról. 
A vitában a résztvevők hangsúlyozták a terminológiai elvek megújulásának (a gyakorlathoz 
közelítés) fontosságát.

Számítógépes nyelvészet, írás, helyesírás
A szekció címe már jelzi, hogy az idesorolt előadások bizonyos szempontokból rokon, más 
tekintetben kevésbé átfedő témákat jártak körül. Először az emberiség történetében eddig 
kialakult írásrendszerek visszatérő megoldásainak ismertetéséről, majd a magyar helyesírás 
egyik meghatározó alakjáról, Temesi Mihályról hallhattunk előadást. Ezután szintén a helyes-
írásról szóló, de már az internetes világba kalauzoló bemutató következett, az azóta már 
publikusan is elérhető helyesiras.mta.hu portálé. A blokkot két „igazi” számítógépes nyelvé-
szeti előadás zárta: az egyik a Debreceni Egyetemen folyó disztribúciós szemantikai kísérle-
tekről, a másik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán alakult 
MTA-kutatócsoport pszicholingvisztikai indíttatású nyelvtechnológiai kutatásairól szólt.

Szemantika és kontrasztív nyelvészet
A szekció első témája: a nyelvi kreativitás és játékosság szemantikai és pragmatikai funkciói 
a nyelvben és a kultúrában. A következő előadó a főnévi számkategória és az igeaspektus 
szemantikai alapjain keresztül bemutatta, hogy a nyelvtan szemantikai alapjainak feltárásával 
a nyelvtani mintázatokat és hátterüket átlátható tartalmi összefüggésként is meg lehet mutat-
ni a nyelvtanulóknak, s ennek nyelvészeti és pedagógiai haszna is lehet. A harmadik előadó 
korpusz-, illetve kérdőíves vizsgálatokból származó adatok alapján azt vizsgálta meg, hogy 
az egyes nyelvek milyen ESEMÉNY-metonímiákat használnak a HANGSZEREN JÁTSZÁS 
konceptualizálásához. A kontrasztív vizsgálatban feltárt különbségek egy szűkebben definiált 
metonímiafogalmat tesznek szükségessé, amely figyelembe veszi a fogalomalkotási stratégiák 
nyelv- és kultúrafüggőségét is. A következő előadó az azeri tagadással összefüggő nyelvtani 
és udvariassági formákat vizsgálta a magyarral is összevetve. Szervezési okokból idekerült 
egy pedagógiai vonatkozású előadás arról, hogyan emelhető be a dalszövegek elemzése a 
középiskolai irodalomtanításba. A dalszövegek retorikai elemzése során rámutathatunk, hogy 
a stíluseszközök többek díszítőelemeknél: érvelő, logikai szerepük mellett élményszerűvé 
tehetik a közlést, közösen asszociált kulturális mintákat hívhatnak elő. A kortárs magyar 
dalszövegek elemzése révén a diákok túlléphetnek a tananyag passzív befogadásán.

Szociolingvisztika
A szekció első két előadója Magyarország harmadik legnagyobb kisebbségi közösségére, 
a siketekre hívta fel a figyelmet. A magyar jelnyelvi törvény teljes körű implementációjához 
országos, sok adatközlő bevonásával folytatandó, korpuszalapú empirikus jelnyelvészeti vizs-
gálatokra lenne szükség, melyekre az oktatási célú sztenderdizáció elkerülhetetlen végrehaj-
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tása és a jelnyelvi tolmácsolás fejlesztése építhető. A siketoktatás egyik kardinális kérdése az, 
mi legyen az oktatás nyelve, mit tekinthetünk a siketek anyanyelvének/első nyelvének: a beszélt 
magyart vagy a magyar jelnyelvet. A második előadó interjús vizsgálat során gyűjtött adato-
kat arról, hogyan nyilatkoznak fiatal siket adatközlők az anyanyelvről.

A kisebbségek nyelvhasználatával kapcsolatban az olyan hagyományos kisebbségekről 
hallhatott a közönség, mint a magyarországi szlovákok és románok, a határon túli magyarok, 
valamint a ma még új és szokatlan témának számító kínai diaszpóra. A kétnyelvűség kérdését 
a magyarországi kínai bevándorlók körében vizsgáló előadásból kiderült, hogy míg az első 
generáció kínai domináns kétnyelvű és monokulturális identitású, a második generáció 
bikulturális indentitású és magyar domináns kétnyelvű. A kínai nyelv elsődlegesen az írás és 
olvasás szintjén van visszaszorulóban a fiatal generációnál. A következő előadó kétnyelvű 
közösségekben gyűjtött adatokkal mutatta be, milyen összefüggések mutatkoznak az ugyan-
abban az országban élő, de más nyelvet beszélő, illetve a kétnyelvűség típusait tekintve elté-
réseket mutató közösségek identitásában. Ezután ismét a nyelv és a nemzeti/etnikai identitás 
összetett viszonyáról hallhattunk. Az előadó egy országos összehasonlító kutatás eredményei-
vel igazolta, hogy az etnikai identitások szerkezetének átalakulása és a kisebbségi közössé-
gekben zajló nyelvi folyamatok (nyelvcsere, nyelvmegtartás) szoros összefüggést mutatnak 
egymással a klasszikus „nemzetállam” újraértelmezett filozófiai mátrixában. Egy másik elő-
adó ugyancsak a nyelvi és az etnikai identitást vizsgálta a tótkomlósi szlovákok körében, egy 
nagyobb összehasonlító projektum részeként. Szemléletesen mutatta be az életkor, a nem, az 
iskolázottság, a felekezeti hovatartozás és az identitás közötti összefüggéseket. A következő 
előadó román–magyar környezetben élő szülőket kérdezett meg iskolaválasztási szempont-
jaikról. Arra a feltételezésre keresett igazolást, hogy a homogén családok a gyermekek későb-
bi érvényesülése miatt választják a román tannyelvű intézményt, míg a vegyes családok 
a többségi környezet befolyása miatt döntenek így.

A második nap első előadója azt vizsgálta, hogy a 4,5–5,5 éves kisgyermekek körében 
milyen stílushoz köthető variabilitás figyelhető meg, a különbségek mely nyelvi szinteken 
jelennek meg, és kimutatható-e nemi különbség. A második előadó Franciaországban élő első 
és második generációs magyar családok nyelvi és kulturális identitáskonstrukcióit elemezte. 
Ezt követően az idősek oktatásának lehetőségeiről és ennek kognitív és mentális alapjairól 
hallhattunk. Egy másik előadó arra kereste a választ, eltérő módon használják-e a szlenget 
a középiskolás fiúk és lányok, és hogyan vélekednek róla. Adatai azt bizonyítják, hogy a trágár 
szavak használata tekintetében a vizsgált magyar középiskolások sem térnek el a nemzetközi 
uniszex tendenciától. A záró előadásban egy akciókutatás tervét ismerhettük meg a magyar 
munkaerőpiacon megfigyelhető női hátrány leküzdésére. A vizsgálati eredmények alapján az 
előadó célzott kommunikációs tananyagot dolgoz ki az asszertív viselkedés elősegítésére.

A további előadások a kisebbségi helyzetben használt nyelvek és nyelvváltozatok helyze-
téről, sajátosságairól, változási tendenciáiról, valamint a nyelvváltozatokhoz kötődő nyelvide-
ológiák meghatározó szerepéről szóltak. Ilyen téma a Németországban született és német 
tannyelvű iskolákban tanuló magyar származású fiatalok nyelvi kompetenciája, az aktív két-
nyelvűséggel együtt járó interferenciajelenségek. Egy újabb előadó a nyelvcsere és nyelvmeg-
őrzés dinamikáját vázolta a tel-avivi, magyar anyanyelvű diaszpóra szociolingvisztikai sajá-
tosságait elemezve. Kutatási eredményei alapján bemutatta a vizsgált csoport szociológiai 
sajátosságait, a többségi környezettel lezajló kommunikációt és a családi környezetben érvé-
nyesülő társalgást, valamint − a nyelvmegőrzés szempontjából – a diaszpóra által létrehozott 
intézmények nyelvi gyakorlatát. Ezt követte egy másik regionális nyelvváltozat, a Pilisvörös-
vár bajor nyelvjárásának írott, sajtónyelvi megjelenésének bemutatása. Az előadó összefüggést 
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keresett a bajor nyelvjáráshasználat, identitás és témaválasztás, valamint a témakifejtés között. 
Szintén sajtónyelvi témához kapcsolódott az erdélyi magyar és az oroszországi karjalai ki-
sebbség identitásának nyelvi megkonstruálását bemutató előadás is. A kritikai diskurzuselem-
zés szempontjait érvényesítő vizsgálat, a kisebbségek nyelvhasználatának ilyen módon törté-
nő összevetése világossá tette az etnikai identitás megalkotásában vagy erősítésében 
mutatkozó párhuzamos és eltérő mechanizmusokat. A következő előadók az erdélyi magyar 
elektronikus sajtó nyelvének elsősorban a sztenderdtől eltérő jelenségeit vizsgálták, különös 
tekintettel a kontaktusjelenségekre. A romániai audiovizuális műsorokban megfigyelhetők 
olyan jelenségek, mint a stíluskeveredés, a hasonló jelentésű, de stilisztikailag eltérő hangu-
latú szavak felcserélése, az aktív kétnyelvűségből származó nyelvi bizonytalanságok, a köz-
nyelvtől eltérő toldalékolás és vonzathasználat. Az előadáshoz kapcsolódó megjegyzések je-
lezték, hogy némiképp hasonló nyelvi jelenségek a magyarországi sajtónyelvben is 
megfigyelhetők. A szekció utolsó előadója két szlovákiai magyar és egy magyarországi gim-
náziumban végzett kérdőíves felmérés és tankönyvelemzés eredményei alapján bemutatta, 
hogy az egyes nyelvhelyességre vonatkozó megjegyzések mögött milyen lehetséges nyelvi 
ideológiák rejlenek.

részletes információ
Elindult a konferenciakötet kiadásának előkészítése; a kiadványból pontosabb képet lehet majd 
kapni a kongresszus tartalmi munkájáról. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a kongresszus hon-
lapját, amelyen a kongresszusi anyagokat (többek között a programot, az absztraktfüzetet és 
a kongresszuson készült fényképeket) meg lehet tekinteni: http://manyexxiii.elte.hu/index.html.

összefoglaló a MANyE 2013. március 26-i közgyûlésérõl  
és az új választmány 2013. március 27-i alakuló ülésérõl

A XXIII. MANYE Kongresszus első napján tartott közgyűlés legfontosabb napirendi pontja 
az esedékes tisztújítás volt, ugyanis a 2008-ban megválasztott választmány és a vezetőség 
mandátuma öt év elteltével lejárt. A közgyűlésen Klaudy Kinga elnök a tisztújítás előtt beje-
lentette, hogy a tiszteletbeli tag az idén Elekfi László egyetemi tanár; a laudációt Bánréti 
Zoltán tartotta. A pénzügyi és a főtitkári beszámoló után a közgyűlés megválasztotta az új 
választmányt és a számvizsgáló bizottságot. A tisztújítás után Benő Attila bejelentette, hogy 
a XXIV. MANYE Kongresszust Kolozsváron rendezik meg.

Az új választmány tagjai: Bakonyi István, Bárdos Jenő, Benő Attila, Boda István Károly, 
Bódi Zoltán, Borgulya Istvánné Vető Ágnes, Cs. Jónás Erzsébet, Csűry István, Dróth Júlia, 
Fata Ildikó, Fóris Ágota, Gaál Zsuzsa, Gúti Erika, Heltai Pál, Hidasi Judit, Huszár Ágnes, 
Károly Krisztina, Kiss Gábor, Klaudy Kinga, Kurtán Zsuzsa, Lengyel Zsolt, Medgyes Péter, 
Medve Anna, Molnár Katalin, Nádor Orsolya, Nagy János, Prószéky Gábor, Sárdi Csilla, 
Simigné Fenyő Sarolta, Steklács János, Sturcz Zoltán, Szabómihály Gizella, Székely Gábor, 
Szőllősy-Sebestyén András, Tóth Szergej, Vermes Albert, Vladár Zsuzsa.

Az új számvizsgáló bizottság elnöke Kis Ádám, tagjai Pusztai-Varga Ildikó és Salánki 
Ágnes. Egyesületünk választmánya a 2013. március 27-i alakuló ülésén a következő vezető 
tisztségviselőket választotta meg: elnök: Prószéky Gábor; alelnökök: Bárdos Jenő, Fóris Ágo-
ta, Klaudy Kinga, Medgyes Péter, Székely Gábor; főtitkár: Szőllősy-Sebestyén András; főtit-
kárhelyettes: Sárdi Csilla; titkárok: Bódi Zoltán, Fata Ildikó; külügyi titkár: Hidasi Judit; 
pénztáros: Sárdi Csilla.
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