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Magyari Sára, Bartha Krisztina (szerk.):   

A nyelv közösségi perspektívája 
 
A nyelv fejlődése, pulzáló dinamikája olyan kutatási terület, amely rendkívül 

bő forrást szolgáltat a nyelvészet szerelmeseinek, még akkor is, ha csupán 
egyetlen nyelvet vizsgálunk egy beszélő közösségen belül. Annál is érdekesebb 
a megfigyelés, ha színre lép a kétnyelvűség és annak nyelvészeti jellegzetességei, 
melyek igen gazdag kutatási területet biztosítanak, és nem kis jelentőséggel bír-
nak nyelvpolitikai és nyelvstratégiai megfontolásokból.  

A Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke, felismerve a kétnyelvűség ernyője 
alatt tobzódó témakörök kutatásának szükségét, konferenciasorozatot indított, 
melynek első állomása  A nyelv közösségi perspektívája című bemutató konferenci-
ája 2013. július 5–6. között zajlott Nagyváradon.  

A konferencia célja a hazai és külföldi nyelvészek tömörítése, a meghirde-
tett témakörök, azaz a beszédészlelés, beszédmegértés, oktatás, a kétnyelvűség 
és nyelvi szocializáció, a nyelvi jogok és a kétnyelvűség, a nyelvelsajátítás és 
gazdasági kultúra, valamint az oktatás és kisebbségi nyelvhasználat probléma-
körének hiánypótló kutatása.  

A konferencia előadásainak anyagát a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesü-
let és a nagyváradi Partium Kiadó foglalta kötet formájába, mely A nyelv közössé-

gi perspektívája címmel jelent meg 2014-ben Magyari Sára és Bartha Krisztina 
szerkesztésében. 

Tartalmát tekintve a kötet az anyanyelv, identitás kérdéseitől a közösségi 
hálók nyelvre gyakorolt hatásain, a nyelvelsajátítási hiedelmeken át a szaknyel-
vek sajátos terminológiájának elemzésére, mondat- és szövegértési, valamint a 
dimenzionális nyelvhasználati vizsgálatokra és azok tanulságaira fókuszál, olyan 
kutatók munkáit tömörítve, mint Balázs Géza, Sorbán Angella, Bíró Enikő, 
Bartha Krisztina, Veszelszki Ágnes, P. Lakatos Ilona, T. Károlyi Margit és 
Magyari Sára. 

Balázs Géza Anyanyelv és gondolkodás című tanulmánya a nyelv és gondolko-
dás kapcsolatára hívja fel a figyelmet, az innátizmus, az idegrendszeri plaszticitás, 
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a tudatalatti megnyilvánulások, a verbális és nem verbális gondolkodás, illetve 
az identitás szemszögéből elemezve olyan helyzeteket, amelyekben bizonyítha-
tó az anyanyelv különleges helyzete, mely antropológiai nyelvészeti szempont-
ból kutatandó, és amely a szerző szerint nyelvpolitikai és nyelvstratégiai dönté-
seknek szolgálhat alapjául. 

Sorbán Angella Nyelve(ek) és identitás című tanulmányában a kétnyelvűség és 
az identitás kérdésköréhez fűződő tematikát dolgozza fel kisebbségi helyzet-
ben, rávilágítva nemcsak a nyelvi emberi jogokra, a nyelvi hátrányra, hanem a 
tannyelvi szocializáció kérdéseire is, Moscovici szociális reprezentációelméleté-
nek fényében. 

Bíró Enikő a nyelvelsajátítási hiedelmeket elemzi „Nemcsak egy nyelvből tud-

tam gondolkodni” – külföldi munkavállalók nyelvelsajátítási hiedelmei című kutatásában. 
A szerző szerint a vendégmunkások nyelvtanulási sikereit és beilleszkedését 
befolyásoló tényezők között – a motiváció és az attitűd mellett – a nyelvelsajá-
títási hiedelmek kiemelkedő szerepet játszanak, hiszen alakítják a nyelvtanulási 
stratégiákat.  

Bartha Krisztina a beszédmegértési folyamatokat vizsgálja kétnyelvű kör-
nyezetben, kutatásának eredményeit a Mondat- és szövegértési vizsgálatok kétnyelvű 

környezetben című tanulmányában közli. Kutatása rávilágít a magyar–magyar, 
valamint a vegyes házasságokból származó gyermekek mondatértési és szöveg-
értési képességeire, különös tekintettel a beszédmegértési szintű elmaradásokra 
a kétnyelvűség szemszögéből. 

Veszelszki Ágnes Közösségi oldalak nyelvi perspektívából. Facebook, Twitter & Co. 
című tanulmánya a közösségi oldalak nyelvre gyakorolt hatásait vizsgálja, a digi-
tális kommunikáció hatására megjelent új nyelvváltozat-típust, az ún. digilektust 
elemzi lexikai és grammatikai szempontból. A szerző szerint a közösségi olda-
lak nyelvi szempontú vizsgálata számos kutatási lehetőséget rejt magában. 

P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit A dimenzionális nyelvi/nyelvhasználati 

vizsgálatok tanulságai a magyar–román, magyar–ukrán hármas határ mentén című ta-
nulmányban az országhatár két oldalán fekvő beszélőközösségekben használt 
nyelvek mai közösségi perspektíváira utalnak, valamint előrevetítik a jövőbeli 
tendenciákat. Kutatási eredményeik olyan jellemző tendenciákat emelnek ki a 
morfológia területéről, mint a köznyelviesedés folyamata, a mesterséges or-
szághatár nyelvi elkülönülésbe való torkollása, a humán és társadalmi tényezők 
szerepe a nyelvhasználati variabilitásban, valamint az attitűd szerepe a nyelv-
használatban a hármas határ mentén. 
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Magyari Sára  A bor magyar és román nyelvi képe című tanulmányában két – a 
magyar VinCE és a román Vinul.Ro – borászati szaklap adatait felhasználva 
elemzi a két beszélőközösség nyelvében létrehozott képzeteket. Kutatásában 
rávilágít arra, hogy a különböző beszélőközösségek milyen szempontok men-
tén helyezik el értékrendszerükben a bort, így míg a magyarban többször elő-
fordulnak nőies tulajdonságra utaló szavak, mint „izgalmas vöröske” vagy „kí-
vánatos”, a román korpuszban inkább férfias tulajdonságokhoz köthetők a 
borral kapcsolatos kifejezések: vin serios (= komoly), voinic (= komoly). 

A nyelv közösségi perspektívája című kötetet mindazon, elsősorban nyelveket 
és anyanyelvet oktató pedagógusoknak a figyelmébe ajánlom, akik számára a 
nyelvészet nem csupán egy elfeledett egyetemi tantárgy, hanem egy dinamikus 
kutatási terület, valamint azoknak is, akiket foglalkoztat a nyelvtanulás, nyelvel-
sajátítás mélyebb struktúrái, az identitás kérdései kétnyelvűségi összefüggésé-
ben, és annak reményében, hogy e fogalmak üdítően járulhatnak hozzá tantár-
gyuk oktatásának szakmai megalapozásához. 

 
 

 
  


