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XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 
Kolozsvár, 2014. április 24–26. 

 

Rendezte: 
– Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar és 
Általános Nyelvészeti Tanszék; 
– Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE); 
– Kolozsvári Akadémiai Bizottság. 
  

Még 1991-ben, a magyartanárok egy csoportja hívta létre, majd 1993-ban 
Szépe György pécsi professzor kezdeményezésére alakult meg a MANYE. 
Azóta a nyelvészek, a nyelvtanárok, a kutatók, a doktori vizsgára készülők 
mutathatják be oktatási, kutatási ötleteiket, témáikat az évente megrendezett 
találkozókon, konferenciákon. 

Az idén Kolozsváron, a Farkas utcai főépületben tartott megnyitó után, a 
plenáris előadások között Szilágyi N. Sándor egyetemi tanár a Nyelvészek 

felelőssége címmel tartott, a magyar anyanyelvet oktatók számára tartalmas 
előadást, majd Prószéky Gábor egyetemi tanár Az emberi nyelvfeldolgozás egy 

lehetséges számítógépes modellje felé vezető úton kalauzolta el a hallgatókat. Fóris 
Ágota egyetemi docens A terminológia szerepe a többnyelvű Európában című 
előadását hallgathattuk meg.  

A Bölcsészkar épületében zajlottak a szekcióülések, 12 csoportban:  

1. Anyanyelv-pedagógia többségi és kisebbségi helyzetben (11 előadás, témabemutatás)  

2. Fordítástudomány (12) 

3. Stilisztika és szövegtan (4)  

4. Magyar mint idegen nyelv tanítása (8) 

5. Idegennyelv-tanítás (5)  

6. Szociolingvisztika – kisebbségi nyelvek – nyelvi kisebbségek (8) 

7. Lexikográfia és terminológia (7)  

8. Fordító- és tolmácsképzés (4)  
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9. Alkalmazott nyelvészet és korpusznyelvészet (7) 

10. Mentalitás, attitűd és gendernyelvészet (5) 

11. Nyelvpolitika (5) 

12. Kontextus és nyelvhasználat (6) 

A bőség zavarával küszködhettünk, amikor sokszor azonos időpontban tar-
tott előadások között kellett választanunk, melyiket hallgatjuk meg. Végül csat-
lakoztunk egy-egy csoporthoz, és 20–25 percenként más és más terembe ván-
dorolva hallgattuk a kollégák érdekes, sok-sok ötletet felsoroló, bemutató témá-
it, véleményét közös munkánkról. De felfigyeltünk egy-egy olyan témára is, me-
lyet majd kifejtett formában a tanácskozás előadásaiból összeállított kötetben 
szeretnénk elolvasni. S talán az interneten is hozzáférhetők lesznek az előadá-
sok. 

Erdélyi magyartanárként hallgattam meg a három plenáris előadást, majd a 
szekciókban zajló előadások, beszélgetések közül néhányra sikerült eljutnom: 
Kétnyelvűek nyelvtanulási hiedelmei és a nyelvtanulási motivációk (Bíró Enikő); A magyar 

nyelv oktatása a szlovéniai Muravidéken (Gróf Annamária); 9. évfolyamos diákok fo-

galmazásainak vizsgálata (Bús Enikő); Tananyagfejlesztés új utakon (Kádár Edit); 
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Hány nyelvet beszélünk az oktatásban? (Bácsi János); A magyar kultúra közvetítésének 

régi és új módozatai a magyar mint idegen nyelv tanításban (Fazakas Emese); Többirányú 

lexikai átvétel a mai magyar nyelvváltozatban (Benő Attila)… De szívesen hallgattam 
volna meg a Kapcsolattartási nyelvi szokások a kétnyelvűségben (Erdély Judit), Iskolai 

nyelvhasználat a határon túl (Kovács Gabriella), A verbális agresszió (Tóth Kocsis 
Csilla), Kié az iskola? (Tódor Erika Mária) előadásokat is. 

A tanácskozás egyben a személyes találkozásokra is kiválóan alkalmas, mert 
a levél, a telefon, az ímél segítségével kommunikálhatunk egymással, de az év-
ről évre megvalósuló személyes beszélgetések hozzájárulhatnak a hosszú távú 
együttműködés kialakításához, fenntartásához. 

Az is jelentős esemény, hogy az első 23 konferenciát több magyarországi 
városban szervezték, ebbe a sorba lépett be most Kolozsvár, és reméljük, más 
erdélyi városok mellett sor kerül majd Kárpát-medencei, felvidéki, kárpátaljai és 
vajdasági településekre is, sőt olyan távolabbi központokra is, ahol egy-egy 
vendégtanár magyar nyelvet oktat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


