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Kis Ádám
Hatalom a nyelv felett
(Brassai-előadás)
adam.kis@szak.hu
Kulcsszavak: nyelvtervezés, terminus (technicus), szaknyelv, szabvány, relatív objektivitás
A nyelv meghatározása során az egyik legfontosabb szempont az egyes ember szándékától
való függetlenség. Ez nemcsak az egyénekre, hanem az embercsoportokra is vonatkozik. Ez
a körülmény felveti azt a problémát, hogy a tudatos nyelvszabályozó intézkedések mennyire
lehetnek jogosak, érvényesek, hatásosak.
A tudatos, akár a „szerzőre” visszavezethető nyelvteremtés a terminusalkotás. A tudományok nemzetiesedése során, nagyjából a 18. századtól a nyelvteremtésnek ez a formája
jelentősen felpörgött. Magyarországon a 19. század eleje a nagy terminológiai felbuzdulás kora,
főleg a természettudományok terén.
A terminológia nemzetközivé válása a huszadik század harmincas éveiben következett be.
Ez elsősorban az akkori Szovjetunióban a terminológiai szabványok megjelenésével járt.
A döntően angolszász nyelvi környezetben kialakult számítástechnika rohamos fejlődése
révén a múlt század 60-as éveinek végére az egész világon elterjedt, és ennek megvoltak a terminológiai következményei. A nemzetközi szakmai szervezetek kezdeményezései után (IFIP ICC)
a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) indított egy hatalmas szabványsorozatot (ISO 2382).
A magyar számítástechnikai szakma több forrásból eredően alakult ki, emiatt a kezdeti időszakot nagyfokú terminológiai bizonytalanság jellemezte. Indokolt volt tehát az akkori Magyar
Szabványügyi Hivatal kezdeményezése a szabvány honosítására. 1974-ben indult a munka,
melynek eredményeként létrejött egy nemzeti szabvány (MSZ 7788 Az adatfeldolgozás fogalmai)
és egy úgynevezett műszaki irányelv (MI7798 Az adatfeldolgozás többnyelvű szótára). Ez utóbbi
1984-ben könyv formájában is megjelent.
A szabványosítási munka bizottsági keretben folyt, jelentős részében személyesen is
részt vettem – nem nyelvészként, hanem számítástechnikai szakértőként. A szótár mintegy
2 200 címszót tartalmaz, melyek mindegyikéhez meghatározás és angol, német, francia, magyar
és orosz nyelvű terminusmegfeleltetés tartozik.
Maga a szótár és a szabványsorozat önmagában mára nagyobbrészt elértéktelenedett.
A benne foglalt terminusok egy része eltűnt, más része jelentésváltozáson ment át. Ebben döntő
szerepet játszott magának a szakmának a paradigmaváltása, amely a személyi számítógépek
megjelenését követte. Ez a paradigmaváltás nemcsak a szakmai struktúra jelentős megváltozásával járt, hanem a számítógéppel kapcsolatban álló személyek (fejlesztők, kiszolgálók és
felhasználók) számának radikális növekedésével, valamint az interdiszciplinaritás nagymértékű kiszélesedésével.
Ez a körülmény kérdésessé teszi a szabványosítás indokoltságát, illetve bizonyítja, hogy
az ilyen adminisztratív beavatkozások a nyelvbe erősen ki vannak téve az időnek.
A munkatapasztalatok egy másik hozadéka a bizottsági munkával kapcsolatos. Arra utalnak,
hogy a nyelvteremtéssel kapcsolatban nem célszerű a többségi elv alkalmazása.
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Alberti Gábor
Vevők és eladók, őszinték és hazugok a kommunikáció örök (és aszimmetrikus) piacán
alberti.gabor@pte.hu
Kulcsszavak: pragmaszemantika, mondattípusok, mintaillesztés
A tanszéki kutatócsoportunk nevében szereplő eALIS elmélet célja: a formális jelentéstan
logikai hagyományokra építő eszköztárával megkísérelni megragadni a pragmatika, a nyelvi jel
használatának problémáit. Minél pontosabb, finomabb, formálisabb leírást nyújtunk, annál közelebb
kerülünk az alkalmazott nyelvészet egyik kiemelt céljához, a számítógépes megvalósításhoz.
A pragmatika egyik legérdekesebb, legaktuálisabb problémája: tisztázni a korábban töltelékszónak minősített, ma diskurzusjelölőnek „elismert” szócskák pontos szerepét a (szóbeli)
kommunikációban. A leggyakoribb és leghevesebb vitákat kiváltó „töltelékszóról”, a hát-ról
például azt állítjuk, hogy „szemaforként” szolgál: számtalanféle prozódiával ejtheti a beszélő,
éppen a prozódiával üzenve a hallgatónak, hogy könnyen vagy nehezen befogadható, örömmel
várt vagy rossz hírnek számító információt kap, vagy éppen incselkedni kíván… Kísérletesen is
igazoltuk mindezt. Másképp ejtették az adatközlők a hát-ot, ha azt kellett érzékeltetniük, hogy
a hallgatójuk számára kézenfekvő a válasz például arra a kérdésre, hogy egy adott mozikínálatból
melyik filmet nézze meg egy pár, mint ha azt, hogy bizonytalan a válasz, vagy egyenesen aggódni
kell azon, hogy a másik nagyon nem fog örülni a hallottaknak. Próbálom érzékeltetni a három
prozódiát: „Hát_a krimit!” (határozott) / „Hááát_a krimit…” (bizonytalan) / „Hááát… a krimit.”
(aggodalmas).
A eALIS a hagyományos öt mondattípus rendszerének újraértelmezését is lehetővé
teszi. A rendszer egyik pillére annak számbavétele, hogy kinél is van a mondatba foglalt
információ, például hogy Anna meghívta Bencét az esküvőjére. Míg a kijelentő és a felkiáltó
mondatváltozat esetében a feladó birtokában van a tudás (+), és feltételezhetően a címzett
nem rendelkezik vele (0), addig a kérdő mondatváltozat (Anna meghívta Bencét az esküvőjére?)
fordított helyzetre épül: a feladó a tudatlan (0); az óhajtó és a felszólító mondatváltozat pedig
mindkét társalgási résztvevő ellentétes (–) információjára alapulhat (Anna még nem hívta meg
Bencét. Bárcsak megtenné! / Hívja meg!). Összefoglalom az imént számba vett lehetőségeket,
hogy a szép szimmetriaviszonyok kirajzolódjanak:
Hol milyen
tudás van?

Kijelentő/
Felkiáltó

Óhajtó/
Felszólító

Kérdő

Feladónál

+

–

0

Címzettnél

0

–

+

Olyan kommunikációs „hibák/hamisságok” formális meghatározásához is hozzásegít
minket a eALIS-megközelítés, mint az ordas vagy a kegyes hazugság, a füllentés, a mellébeszélés vagy éppen az udvariatlanság. Sőt még arról az esetről is számot tudunk adni, amikor
valaki „lelövi a poént”.
Mindezek alapján az alkalmazott nyelvészeti cél tehát „intelligens” nyelvelemző programokat írni. Olyanokat, amelyek kimutatják, hogy az elhangzó hát szócska határozottságot vagy
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éppen aggodalmat fejez ki. Olyanokat, amelyek a mondattípus alapján pontosan követik, hogy
egy diskurzusban kinél milyen tudás van, és milyen információátadásra vagy éppen cselekedetre
számítanak vagy vágynak a társalgási résztvevők. Olyanokat, amelyek a beszélő gondolatainak és
szavainak elemzése alapján kijelzik az előző bekezdésben felvázolt kommunikációs hibákat,
hamisságokat, turpisságokat.

Károly Krisztina
Aszimmetria és fordítás – gondolatok az alkalmazott nyelvészet diszciplínáinak
lehetőségeiről a fordítási szövegalkotás aszimmetriáinak megismerésében
karoly.krisztina@btk.elte.hu
Kulcsszavak: aszimmetria, fordítás, szöveg, fordítási stratégia
Az aszimmetria jelensége a fordításban több szinten valósulhat meg: nyelvi, kulturális, kontextuális, funkcionális, tartalmi, de még tipológiai/műfaji értelemben is nehezítheti a fordító dolgát.
Bármilyen jellegű és mértékű aszimmetria is kíséri a fordítás folyamatát, az kivetül a keletkező
szöveg szerkezetére, ezért fel kell tudni ismerni és meg kell találni azt a fordítási stratégiát,
amely elvezet a kívánt célnyelvi változat megalkotásához. Tovább bonyolítja a helyzetet az,
hogy a fent említett aszimmetrikus jelenségek egy része nem „szemmel látható”, explicit módon
jelenik meg/jelentkezik a szövegben (gondoljunk csak például a logikai relációkra vagy bizonyos
szövegalkotási normákra), hanem burkoltan, alig érzékelhető módon.
Előadásom arra mutat rá, hogy az alkalmazott nyelvészet egyes diszciplínái (különös
tekintettel az alkalmazott szövegnyelvészetre és a fordítástudományra) jelentős elméleti és
módszertani segítséget nyújtanak mind a gyakorló fordító, mind a kutató szakember számára
ezeknek a nehezen látható, de a fordítás minősége szempontjából mégis meghatározó jelenségeknek
a felismeréséhez, „objektív” vizsgálatához és alaposabb megértéséhez. Először az aszimmetria
problematikáját járom körbe a fordításban, majd az ún. komplex fordítási szövegelemző modell
(Károly 2014) példáján keresztül mutatom be tudományos vizsgálatának egy lehetséges elméleti és
módszertani megközelítését. Mivel – ahogy a fentiekben említettem – az aszimmetria jelensége
kivetül a fordítás eredményeként keletkező szöveg szerkezetére, a fókuszban a szövegkoherencia
azon összetevői állnak, amelyek a szövegstruktúrában követhetők nyomon (topikszerkezet,
kohéziós szerkezet, ismétlésszerkezet, retorikai/logikai szerkezet, műfaji szerkezet) és folytonosságot, s ezáltal koherenciát teremtenek a szövegben. Az előadás rávilágít arra is, hogy
a komplex fordítási szövegelemző modell felhasználásával milyen új ismeretekhez juthatunk
a diskurzuselemzés, a műfajkutatás, a célnyelvi szövegre orientált fordításelemzés, az univerzálé-,
valamint a fordítói stratégiakutatás területén.
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Bartha Csilla1 – Hámori Ágnes – Holecz Margit – Nagyné Kiss Anna – Romanek
Péter Zalán – Schmidt Ildikó – Sztari Bernadett – Tücsök Dorottya
Sokszínűség, multiplicitás és partnerség a tanulásban, tudásformálásban
és megerősítésben – A (siket) oktatás új korszakának szociokulturális,
bizonyítékalapú szemlélete
1

csillabarthadr@gmail.com

Kulcsszavak: jelnyelv, oktatás, kutatás, kölcsönös tudásformálás, empirikus szemlélet
Két egymással versengő paradigma gyakorolt hatást eddig a siketséggel és siketoktatással kapcsolatos mind tudományos, mind általános vélekedésre: az orvosi és a kulturális antropológiai.
Az első eredményeképpen a siketek és a „siket kultúra” sok országban elnyomásnak volt kitéve,
az oralizmus – az auditív-verbális pedagógiai gyakorlat, amikor arra kényszerítik a siket gyermekeket, hogy sajátítsák el a beszédet és a szájról olvasást a jelnyelv használata nélkül – hamar
a hallók szimbólumává lett, figyelmen kívül hagyva a siketek érdekeit és céljait, kulturális értékeit,
kirekesztve őket az oktatás és társadalmi együttlét „normális” módjából.
Azonban az elmúlt évtizedekben egyre szaporodó jelnyelvi és jelnyelvhasználó közösségi
kutatások nagy hatást gyakoroltak, különböző mértékben, számos tudományterületre: nyelvészet,
idegtudomány, kognitív pszichológia, gyermeknyelv-elsajátítás, szociolingvisztika, kétnyelvűség-kutatás, kulturális antropológia és siketoktatás.
A workshopon ki szeretnénk emelni a tanulás, oktatás és kölcsönös tudásformál ás
jelentőségét bemutatva, hogy a diverzitásra és empirikus adatokra épülő kutatási projektek
– kölcsönös bevonódásra, kölcsönös siket és tudományos jelnyelvi tudásformálásra épülő
projektek – hogyan tudják elősegíteni a siketek különböző csoportjainak tényleges tudáshozzáférését, és ami szintén nagyon fontos: ezek a kutatási eredmények, a felhalmozott tudás
hogyan tud hozzájárulni a tudomány és oktatás korábbi gyakorlatának megreformálásához.
Célunk, hogy bemutassuk, paradigmaváltásra van szükség a jelnyelvek és jelnyelvhasználó
közösségek kutatásában, szükség van a kutatást és oktatást formáló szerepek és a fentről lefelé
meghatározott központ-periférikus elrendeződések kritikai újragondolására.
Ehhez kapcsolódóan az oktatás vonatkozásában be szeretnénk mutatni a 2016-ban
elindult NyelvEsély szakmódszertani projektünket (2016–2020) is. A NyelvEsély projekt egyik
irányelve a nyelv(i)- és nyelvvel kapcsolatos tudás fontossága az oktatás és tanulás különféle
színterein; ennek részeként a nyelvi és nyelvhasználati változatosságra és az ezt befolyásoló
tényezőkre vonatkozó tudás, valamint a tudásszerzés és tanulás differenciált útjai legtágabb
értelemben vett nyelvi vonatkozásainak kutatása. Másik irányelvünk egy olyan, empíriára
épülő szemlélet és módszertan kialakítása és követése, amely (építve a legújabb tudományos
ismeretekre és a szorosabban vett nyelvészet mellett többek között kognitív pszichológiai,
neurolingvisztikai, pragmatikai-diskurzuselemző, szociológiai és informatikai eredményekre)
a 21. század digitális és információs technológiáinak köszönhetően tantárgyakon átívelő segítséget tud nyújtani a különféle, formális vagy informális tanulói közösségek számára. A tanulás
segítésének e módjai és megújult módszerei, különösen a nyelvhasználatra vonatkozóan,
kiemelkedően fontosak a siket gyermekek oktatásában, ahol a nyelvi hozzáférés, tudatosság
és a kétnyelvű nevelés és oktatás meghatározó nemcsak az iskolai sikeresség, hanem a gyermekek
általános, kognitív és szociális fejlődését tekintve is. A fent bemutatottakon alapuló szemlélet,
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módszertanok és fejlesztések azonban más kisebbségi csoporthoz tartozó (pl. nemzetiségi vagy
kétnyelvű hátterű), valamint a „mainstream” egynyelvű magyar diákok és intézmények oktatási
sikerességét is elősegítik.
A NyelvEsély kutatócsoport legfontosabb működési pillérei közé tartozik a multidiszciplináris,
elméleti és gyakorlati tudást építő szakmai tanulói közösség létrehozása, az érintetteket is
partnerként kezelő kölcsönös bevonódás. Ily módon az általános célokon túl kiemelt feladatunk
e tanulói közösség tagjainak, a különösen is érintett siket és cigány résztvevők által maguknak
a csoportoknak a megerősítése az önálló kutatásban, képzésben, ismeretszerzésben, társadalmi
mobilitási esélyeik növelésében, alárendeltségük megszüntetésében.
Előadások:
1. Bartha Csilla: Tulajdonjog és felhasználói részvétel – Kutatási lehetőségek és távlatok
2. Bartha Csilla – Holecz Margit: Csoda vagy hiú remény? – A cochleáris implantáció metaanalízise
3. Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: A Közös Európai Referenciakeret jelnyelvi adaptációja
– Az empirikus, multidiszciplináris kutatás és partnerség kihívásai, korlátai és lehetőségei
4. Bartha Csilla – Holecz Margit: Jelnyelvi korpuszok a grammatikaoktatásban
5. Bartha Csilla – Tücsök Dorottya – Holecz Margit: Az MTA NYTI NyelvEsély Szakmódszertani
Kutatócsoport projektje
6. Hámori Ágnes: A figyelem fő aspektusai a nyelvben, nyelvelsajátításban és az oktatásban:
a társas-kognitív nyelvészet, a jelnyelvkutatás és az oktatás metszéspontjai
7. Schmidt Ildikó: Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának rejtett tényezői

Bodó Csanád 1 – Kocsis Zsuzsanna – Kresztyankó Annamária – Krizsai Fruzsina –
– Szabó Gergely – Turai Katalin Ráhel – Vargha Fruzsina Sára – Dér Csilla
Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban:
A Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz
1

bodo.csanad@btk.elte.hu

Kulcsszavak: társas interakciók, korpusznyelvészet, nem és szexualitás, etnicitás
A Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz (BEKK) munkálatai az utóbbi két évben kettős célkitűzést követtek: az egyik, hogy létrehoztuk a magyar nyelvű hétköznapi társalgások első
nagyobb adatbázisát, amely Budapesten élő fiatalok egymás között folytatott nyelvi interakcióiból épül fel. A BEKK sokféle korpusznyelvészeti elemzési szempont érvényesítését teszi
lehetővé. Ezek közül a másik célunk a létrehozott korpuszt a társalgáselemzés keretében
a (társadalmi) nem, a szexualitás és az etnicitás konstrukciói mentén megvizsgálni. Arra keressük a választ, hogy miként jönnek létre, változnak vagy kérdőjeleződnek meg társas kategóriák
– például a maszkulinitás, a nőiség, a hetero- vagy homoszexualitás, a cigány vagy más etnicitás –
a mindennapi társalgások során. A kutatás alapkérdése, hogyan válnak ezek a kategóriák a hétköznapi társalgásokban megvalósuló társas cselekvések részévé, és hogyan járulnak hozzá
a társas egyenlőtlenségek kialakulásához. Azokkal a megközelítésmódokkal szemben, amelyek
az előre adottnak tekintett csoportok (férfiak-nők, hetero- és homoszexuálisok, cigányok-magyarok stb.) közötti különbségeket hatalmi különbségekként értelmezik, kutatásunk arra
a kérdésre összpontosít, hogyan teremtik meg, teszik bensővé, alakítják át, forgatják fel vagy
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éppen vitatják el a társalgások résztvevői a különböző – tipikusan, de nem kizárólag rutinizált –
kategóriákat annak érdekében, hogy társas céljaikat e kategóriák különbségei révén elérjék.
Tudományos műhelyünk a BEKK munkálatainak rövid áttekintését követően e kérdéseket olyan módon vizsgálja, hogy egyrészt a nyelvre vonatkozó konstrukciók – regiszterek,
beszédmódok és hasonlók – megjelenését állítja előtérbe, másrészt társadalmi konstrukciók
– a nem és a szexualitás kategóriái – felől közelít a nyelvi gyakorlatokhoz, amelyekben ezek
testet öltenek. Elemzéseink kiegészülnek a nyelvészeti kutatásnak a(z) (standard) írásbeliséget a hétköznapi társalgásokhoz képest hierarchikusan fölérendeltként megjelenítő reprezentációjára vonatkozó kritikájával.
Előadások:
1. Kocsis Zsuzsanna – Vargha Fruzsina Sára: Nyelvi regiszterek megítélése és megjelenése
budapesti kollégisták hétköznapi társalgásaiban
2. Kresztyankó Annamária: Elképzelt cigány beszédmódok
3. Turai Katalin Ráhel: Nemi szerepelvárások tükröződése a szexszel kapcsolatos megnyilatkozásokban
4. Szabó Gergely: A maszkulinitás konstrukciói kollégiumi társalgásokban
5. Krizsai Fruzsina: Az értelmezős szerkezetről beszélt nyelvi adatok tükrében

Polyák Gábor1 – Torbó Annamária 2 – Timár János3
Propaganda és manipuláció a digitális korban
polyak.gabor@pte.hu
torbo.annamaria@gmail.com
3 timar.jano@gmail.com
1

2

Kulcsszavak: propaganda, médiamanipuláció, populáris kultúra, médiaoktatás, médiaszabályozás,
közösségi média
A workshop előadásai a propaganda, a médiamanipuláció különböző vonatkozásait vizsgálják.
A propaganda alapvetően mint politikai befolyásolási eszköz jelenik meg az előadásokban,
amely a nyelvi, a vizuális és egyéb manipulációk széles körére támaszkodik. Az elmúlt években
a propaganda egyfelől újra hangsúlyos témája lett a közbeszédnek, másfelől megjelentek
annak új formái is. Különösen a populista politikai mozgalmak erősödése világított rá a téma
jelentőségére, a közösségi média elterjedése pedig kedvezett az új manipulációs módszerek
kialakulásának. Ez a helyzet olyan oktatási, szabályozási, intézményi eszközök kialakítását
indokolja, amelyek csökkentik a közönség manipulációval szembeni kiszolgáltatottságát.
A propaganda populáris kultúrában való ábrázolásának elemzése jó lehetőséget teremt
a propaganda-eszköztár bemutatására. Az egyik előadás a propagandaelméletekkel összefüggésben bemutatja, hogy milyen szerepet tölt be a főként tömegkommunikációs eszközökön
keresztül megvalósuló propaganda, mindenekelőtt Az éhezők viadala című filmekben. Néhány
konkrét példán keresztül szemléltetésre kerül, hogy a propagandaeszközök mely könnyedén
beazonosítható formái érhetők tetten ezekben a művekben, amelyek lehetővé teszik, hogy
Az éhezők viadalát az oktatásban is felhasználják a propaganda egyes módszerei illusztrálásának
céljából, általa hatékonyabban megszólítva a fiatalabb generációkat.
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Az új típusú propaganda, amely jelentős részben a valóság relativizálásán, a tények és
a hazugságok összemosásán alapul, elsősorban tudatos, a manipulációra érzékeny felhasználói
magatartással hatástalanítható. A második előadás azt vizsgálja, ez a probléma hogyan emelhető be
a médiaoktatás mint a médiaműveltséget erősítő oktatási programok keretei közé. Bemutatja,
hogy milyen médiaoktatási eszközök állnak rendelkezésre a manipulációval, mindenekelőtt
a közösségi médiában terjedő valótlanságokkal, álhírekkel szembeni érzékenyítésre, és ezek
alkalmazása milyen nehézségekbe ütközik.
A harmadik előadás a propaganda kezelésének intézményi-szabályozási kereteit mutatja be.
A propaganda részben a hagyományos média szabályozását is érintő probléma, amely olyan jogi
fogalmakban és eljárásokban jelenik meg, mint a politikai reklám és a társadalmi célú hirdetés,
illetve azok megkülönböztetése a jogalkalmazói gyakorlatban. A közösségi médiában megjelenő
manipulációval szemben ugyanakkor olyan szabályok és eljárások alkalmazhatók, amelyeket
a közösségi média szolgáltatói maguk alakítottak ki. Az előadás bemutatja a hagyományos
törvényi és médiahatósági kereteket, valamint a Facebook törekvéseit a közösségi médiában
megjelenő manipuláció elleni fellépésre.
Az előadások részben Az internetes forgalomirányítók szabályozási kérdései című OTKA
kutatás eredményeire támaszkodnak.
Előadások:
1. Torbó Annamária: A propaganda ábrázolása a populáris kultúrában
2. Timár János: Propaganda és álhírek a médiaoktatásban
3. Polyák Gábor: A propaganda visszaszorításának intézményi-szabályozási keretei

Sinkovics Balázs1 – Berente Anikó2 – Kontra Miklós – Molnár Mária – Németh Miklós3 –
– Schirm Anita4
Attitűd és nyelvhasználat a Szögedi szociolingvisztikai interjúkban
(SZÖSZI műhely)
sinkovics24@gmail.com
anikbrnt2@gmail.com
3 nicola@hung.u-szeged.hu
4 schirmanita@gmail.com
1

2

Kulcsszavak: SZÖSZI, szegedi ö-ző nyelvjárás, nyelvi attitűd, Bálint Sándor, diskurzusjelölők
A Szögedi Szociolingvisztikai Interjú (SZÖSZI) során 2012 és 2016 között 165 interjút rögzítettünk szegedi lakosokkal. Az így összegyűlt 370 órányi hanganyag mellett további interjúkat
készítettünk különféle szegedi kötődésű emberekkel (egyetemi oktatók, előadóművészek stb.),
akik gyerekként az ö-ző változatot beszélték, de valamilyen oknál fogva később a sztenderdre
tértek át. Vannak közöttük olyanok is, akik Szegeden nőttek föl, de felnőtt korukban munka miatt
elkerültek más vidékre, és akkor kellett a sztenderd változatra teljesen átállniuk. Emellett
sikerült digitalizálnunk évtizedekkel korábbi, főképpen néprajzi gyűjtések hangszalagjait is.
Ezekből állt össze a Szeged Nyelve Hangarchívum, amely jelenleg több mint 400 órányi fölvételt
foglal magában.
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A SZÖSZI mintájának 165 adatközlője a város különböző területeiről származó 15–92 éves
szegedi lakos. Nemcsak a Belvárosból, hanem falusias városrészekből (pl. Tápé, Szőreg) vagy
a palócos-jászos nyelvjárásszigetről, Kiskundorozsmáról is vannak adatközlőink, így sokféle
származású beszélő nyelvhasználatát és attitűdjeit lehet vizsgálni. A Hangarchívum sokrétű
elemzést tesz lehetővé, mert az interjúkban a társalgási modulok mellett attitűd- és nyelvhasználati
teszteket is készítettünk.
A műhely előadásai erre az anyagra épülnek. Kontra Miklós és Molnár Mária előadásukban
„a legszögedibb szögedi”, Bálint Sándor (1904‒1980) nyelvhasználatát mutatják be. Bő egy órányi
hangfelvétel alapján azt fogják megvizsgálni, hogy milyen mértékben és mely szótagpozíciókban
realizálódik beszédében a szegedi nyelvjárás központi eleme, az e~ö változó. Berente Anikó
az iskolarendszer különféle szintjein tanító még aktív és már nyugdíjas pedagógusok nyelvi
attitűdjeit, az ö-zéshez való viszonyukat tárgyalja. Sinkovics Balázs olyan saját bevallásuk
szerint ö-zni tudó szegediekkel készített interjúkat elemez, amelyekben az adatközlők a mindvégig ö-ző terepmunkással nem beszéltek ö-zve. Schirm Anita a SZÖSZI interjúalanyainak
mind a 4 korcsoportjából válogatott felvételek alapján 8 interjú anyagát elemezve egyfelől
azt mutatja meg, hogy a diskurzusjelölő-társulások használatának a gyakorisága és az egyes
diskurzusjelölő-kollokációk funkcionális megoszlása milyen életkori különbségeket mutat, másfelől pedig a SZÖSZI-ben tipikus diskurzusjelölő-társulások szerepköreit ismerteti. Németh Miklós
a szegedi lakosok egy különálló csoportját, a palócos-jászos eredetű nyelvjárássziget, Szeged-Kiskundorozsma lakóinak beszédét vizsgálja a SZÖSZI korosztályai közül a 60 évnél idősebbek
csoportjának adatközlői alapján.
Előadások:
1. Berente Anikó: A szegedi ö-zéssel kapcsolatos pedagógusi attitűdök a SZÖSZI néhány interjújában
2. Kontra Miklós – Molnár Mária: Hogyan ö-zött Bálint Sándor?
3. Németh Miklós: Egy nagyvároson belüli nyelvjárássziget a 2010-es évek közepén: Szeged-Kiskundorozsma
4. Schirm Anita: Diskurzusjelölő-társulások a SZÖSZI interjúiban
5. Sinkovics Balázs: Szegedi ö-ző beszélők attitűdjei és nyelvhasználata SZÖSZI interjúkban
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Szoták Szilvia1 – Nádor Orsolya2 – Eőry Vilma3 – Katona József Álmos – Hegedűs Rita
A magyaroktatás kihívásai a 21. században
szotaksz@t-online.hu
nador.orsolya@kre.hu
nadororsolya@gmail.com
3 eoryvilma@gmail.com
1

2

Kulcsszavak: idegennyelv-oktatás, anyanyelvoktatás, diaszpóra, környezeti nyelv, oktatáspolitika
A magyarság sajátos geopolitikai helyzetéből fakadóan Magyarországon, a környező orszá gokban és szerte a világban élnek magyarok. Az anyanyelvű oktatás azonkívül, hogy a nyelv
megmaradásának záloga, különböző módszertani megközelítést igényel az anyaországban,
illetve az allochton magyar közösségekben. Ahhoz, hogy a különböző országokban élő magyar
csoportok anyanyelvű oktatását segíteni tudjuk, fel kell tárnunk helyzetüket, meg kell ismerni
céljaikat, és lehetőség szerint támogatni kell őket az anyanyelv megtartásában.
A globalizációs tendenciák magukkal hozták az idegennyelv-tudás értékének emelkedését.
Ezzel párhuzamosan általában kisebb hangsúly helyeződik az anyanyelvre, az elsődleges nyelvre,
pedig az anyanyelvűség az alapja az elsődleges a tudásszerzésnek, a tudásanyag rendszerezésének, majd a további tanulási képességek kialakulásának. Az aszimmetria csökkentése vagy
megszüntetése érdekében van kiemelt szerepe az anyanyelvű oktatásnak általánosan is, kisebbségi helyzetben pedig különösen. Éppen ezért a közoktatás tananyagának tankönyvekben
tetten érhető fogalomalkotási metódusait szükséges megvizsgálni. Az elemzett tankönyvek
nemcsak anyanyelvkönyvek, hanem más műveltségterületeket is képviselnek. Az elemzés
a fogalomalkotás fokozatosságát, a meglévő tudásra építő újabb tudás megszerzését, a megerősítést, a fogalomrendszerek kialakulását, illetve ezek következetességét kíséri figyelemmel.
Érintjük az idegennyelvi órákon történő anyanyelvhasználat szerepét, hiszen a többi
ismerethez hasonlóan az újabb nyelvi ismeretek is az előzetes (nyelvi) ismeretek viszonyában
alakulnak tudássá, s helyeztetnek bele a meglévő tudásrendszerbe. A legújabb idegennyelv-oktatási megközelítések és leginkább gyakorlati, módszertani megvalósulásaik ezt azonban
nem veszik figyelembe. Így az idegennyelvi órák kommunikációja aszimmetrikussá válik
több értelemben is, a diák nem mindig érti a tanári magyarázatot. Így az idegennyelvi órák
anyanyelvhasználatának és idegennyelv-használatának nem megfelelő aránya akadálya
a hatékony idegennyelv-oktatásnak.
Előadások:
1.
2.
3.
4.
5.

Szoták Szilvia: Az anyanyelvoktatás kihívásai a diaszpórában
Nádor Orsolya: A származásnyelv és az anyanyelv aszimmetriái
Eőry Vilma: Fogalmak, fogalmi rendszerek a közoktatás tankönyveiben
Katona József Álmos: Aránytalan nyelvhasználat az idegennyelvi órákon
Hegedűs Rita: Az anyanyelvi nevelés jelenségalapú megközelítése
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Adrigán Zsuzsanna
Az Észak-Magyarországon élő német nemzetiség többnyelvűsége és identitása
az 1989–2017 között megjelent német és magyar–német nyelvű sajtóban
adrigan.zs@gmail.com
Kulcsszavak: többnyelvűség, etnikai és nyelvi identitás, kisebbségi sajtó, kvalitatív médiaelemzés,
nyelvmegtartás, nyelvvesztés
Jelen előadás az Észak-Magyarországon élő német nemzetiség többnyelvűségének, etnikai és
nyelvi identitásának kifejeződését mutatja be a rendszerváltás után megjelent német , ill.
magyar–német kétnyelvű sajtó alapján. Az 1989–2017 közötti időszakban a német nemzetiség
számos helyi és regionális sajtóterméket adott ki, amelyekről még nem jelent meg átfogó
nyelvészeti tanulmány. A prezentációban elsőként az Észak-Magyarországon megjelent egy-, ill.
többnyelvű regionális és helyi sajtótermékek kerülnek bemutatásra, a német nemzetiségre
vonatkozó közlés nyelvére fókuszálva, majd felvázolom a főszerkesztőkkel készített strukturált
interjúkat. A sajtótermékek és az interjúk bemutatásának központi kérdései, hogy milyen elvek
alapján jelennek meg a nemzetiségre vonatkozó tartalmak, mennyiben jelenítik meg a vizsgált
periodikumok a magyarországi németek kétnyelvűségét, és milyen nyelvi variánsok lelhetők fel
a vizsgált korpuszban. A kvalitatív elemzés a korpuszban az identitás hívószavait vizsgálja és
csoportosítja, majd a médiaszövegekben fellelhető tartalmakat értelmezi. Míg egyes periodikumok német nyelvhasználatának célja a nyelvmegtartás, más kiadványokban a magyar és német
nyelvi elemek a német nemzetiség többnyelvűségét, funkcionális nyelvvesztését és a többségi
társadalomba való asszimilációt jelzik.

Alberti Gábor1 – Szeteli Anna2
Az univerzális kvantor aszimmetriája a magyar grammatika rendszerében
alberti.gabor@pte.hu
anna.szeteli@gmail.com
1

2

Kulcsszavak: generatív szintaxis, információszerkezet, kvantor, prozódia, Praat
A mind(en) típusú elemek által determinált főnévi szerkezetek – univerzáliskvantor-kifejezések
(É. Kiss 2002) – nem úgy viselkednek, mint a főnévi szerkezetek általában (1a-a'): nem váltanak ki kétféle igekötő–igető-sorrendet (1b-b').
(1)

(a)
(a')

Ili eljött.
Ili jött el.

(b)
(b')

Mindhárom barátom eljött.
*Mindhárom barátom jött el.
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Látszólag „szimmetrikusan” viselkednek a csak-kal vagy nemcsak-kal módosított – fókusz
funkciójú – kifejezések (2a-a'): ezek csak az igető–igekötő-sorrendet tolerálják:
(2)

(a)
(a')

*Csak / Nemcsak Ili eljött.
Csak / Nemcsak Ili jött el.

(b)
Köszönöm érdeklődő kérdésedet! Úgy jellemezném a barátaimat, hogy Anti
imádja a teniszt, Béci szeret sakkozni, Anti és Csaba lelkes skandinávjazz-rajongó, Béci és
Csaba gyakran sörözik, és mindhárom barátom odavan Scarlett Johanssonért.
(b') Azt gondolod, hogy csak Anti van oda Scarlett Johanssonért? Mindhárom
barátom odavan érte!
Megtörik azonban a szimmetria abban, hogy a kvantorkifejezések – miközben soha nem
váltják ki az igető–igekötő-sorrendet – prozódiai szempontból és pragmaszemantikai szerepüket
tekintve topik funkciót is felvehetnek, ahogyan azt (2b) mutatja, és fókusz funkciót is, lásd (2b').
Az előadásban prozódiai mintákra alkalmazott statisztikai próbákkal igazoljuk, követve
Szeteli és Alberti (2017) metodikáját, hogy az univerzális kvantorkifejezések valóban markánsan
elkülönülnek a régi/horgonyzó versus új/kontrasztív dimenzióban (Szűcs 2016).

Bakti Mária
Aszimmetrikus grammatikai kohéziós viszonyok: eltolódások a nyelvtani kohéziós
eszközök használatában angolról magyarra blattolt és konszekutívan tolmácsolt
célnyelvi szövegekben
bakti@jgypk.szte.hu
Kulcsszavak: blattolás, konszekutív tolmácsolás, kohéziós eltolódások, grammatikai kohézió
A szövegszerűség a szöveg elemei közötti kohéziós kapcsolatok eredményeként jön létre
(Halliday – Hasan 1976); ezek a kapcsolatok Halliday és Hasan szerint lehetnek nyelvtani
(referencia, helyettesítés, ellipszis, összekapcsolás) és lexikai kohéziós kötés ek.
A fordítástudományban a kohéziós kötések vizsgálatának elsődleges célja, hogy feltárja
a forrásnyelvi és célnyelvi szövegek közötti kohéziós eltolódásokat, melyeknek jellege nyelvenként és szövegtípusonként eltérő lehet (Károly 2014).
A kohéziós eltolódásokat a fordítás- és tolmácsolástudományban fordítási univerzálénak
tekintik (Blum-Kulka 1986/2000, Klaudy 2001). A kohéziós eltolódásokat a szinkrontolmácsolt
(Shlesinger 1995, Gumul 2006) és konszekutívan tolmácsolt (Gumul 2012) célnyelvi szövegekben is megfigyelhetjük.
A jelen kutatás célja, hogy bemutassa a grammatikai kohéziós eltolódásokat (referencia,
helyettesítés, ellipszis, összekapcsolás) angolról magyarra blattolt és konszekutívan tolmácsolt
szövegekben. A vizsgálat két kutatási kérdése:
(1) Milyen jellegű nyelvtani kohéziós eltolódások tapasztalhatóak a tolmácsolt célnyelvi
szövegekben?
(2) Hogyan változik a nyelvtani kohéziós eszközök használata a különböző magyar szövegtípusokban (blattolt, konszekutívan tolmácsolt, spontán, félspontán)?
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Tíz mesterszakos hallgató blattolt és konszekutívan tolmácsolt magyar célnyelvi szövegeit
elemezzük a kohéziós eltolódások tekintetében, és hasonlítjuk össze a forrásnyelvi szöveg
grammatikai kohéziós mintázatával. Ezután a magyar célnyelvi szövegek grammatikai kohéziós
mintázatát a hallgatók magyar spontán és félspontán szövegeinek grammatikai kohéziós mintázatával hasonlítjuk össze.
Az eredmények azt mutatják, hogy a blattolt szövegekben a tolmácsok a grammatikai
kohéziós kötéseket nagyobb arányban tartották meg, mint a konszekutív tolmácsolás esetén;
a blattolt szövegekben a tolmácsok az elliptikus szerkezeteket kitöltötték. A magyar szövegek
között jelentős különbségeket találtunk a kohéziós eszközök használatának gyakoriságában
és típusaiban.

Balogh Dorka1 – Lesznyák Márta2
Fordító és tolmács mesterképzésben, valamint jogi szakfordító képzésben résztvevő
hallgatók fordításainak összehasonlító elemzése
1

balogh.dorka@jak.ppke.hu
2 lesznyakm@t-online.hu

Kulcsszavak: jogi szakfordító képzés, projektmunka, hibatipológia, globális és analitikus elemzés
A(z) SZTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központja és a PPKE JÁK Deák Ferenc Intézete között
2015 tavasza óta folyik együttműködés, melynek keretein belül a szakfordító képzésben alkalmazott
projektmódszer hatékonyságát és folyamatát vizsgáljuk. Jelen előadásunkban a hallgatók által
elkészített fordításokra szeretnénk koncentrálni. Kutatásunk központi kérdése az volt, hogy vajon
a bölcsész végzettséggel rendelkező, mesterképzésben résztvevő hallgatók és a jogász képzettséggel rendelkező, szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók angolról magyarra fordított
szövegei között felfedezhetők-e különbségek. A különbségek alatt egyrészt globális, minőségi
különbséget értettünk; egyszerűbben fogalmazva: jobban fordít-e jogi szakszövegeket valamelyik
csoport. Az értékeléshez a Kiraly (1995: 83) által kidolgozott ötpontos skálát használtuk. Másrészt,
az első kérdésre adott választól függetlenül felmerült a kérdés, hogy a két csoport által elkövetett
hibák típusai mennyire különböznek egymástól. Kutatási kérdéseink megválaszolása céljából
az eredetileg 14 oldalas célnyelvi szöveg hozzávetőleg másfél oldalát választottuk ki értékelésre
és részletes hibaelemzésre. Az értékelésre kiválasztott 10 szövegrészt (5 bölcsész, 5 jogász)
mindkét értékelő értékelte egy globális számértékkel (1-től 5-ig), majd analitikus elemzésre is
sor került a Szegedi Tudományegyetemen használt javítási rendszer alapján általunk kialakított
hibatipológia szerint. Az értékelés vakon történt, vagyis az értékelők nem tudták, hogy az adott
szöveget milyen hátterű hallgató fordította. Eredményeink arra utalnak, hogy a jogász csoport
egyértelműen jobban teljesít a globális és az analitikus mutatók alapján is a bölcsészeknél. A bölcsész
csoport esetében különösen szembeötlő a jogi szaknyelv specifikus terminológia- és regiszterhibák
nagy száma, illetve az ezzel feltehetőleg összefüggésben álló információközvetítési problémák
megjelenése. Eredményeink alapján azt feltételezzük, hogy a bölcsészhallgatóknak mélyebb
jogi ismeretek elsajátítására és több fordítási gyakorlatra lenne szükségük ahhoz, hogy jogi
szakszövegeket megbízhatóan tudjanak fordítani.
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Bódi Zoltán
Partner-e az ügyfél? Aszimmetrikus viszonyok a közigazgatás kommunikációjában
bodi.zoltan@gmail.com
Kulcsszavak: hivatali nyelv, a közigazgatás kommunikációja, bírósági határozatok, relevancia,
közérthetőség, címzett, elvárások, előfeltevések, mögöttes tartalom, nyelvhasználat
Előadásomban a közigazgatási szervek ügyfeleknek szóló hivatalos szövegeit (hatósági határozatok, nyilvános közlemények), illetve az igazságszolgáltatás, azon belül a bíróságok által készített
határozatok nyelvhasználatát vizsgálom. Fő hipotézisem, hogy hiába rögzíti több jogszabály is
(és a józan elvárás is), hogy a hatóságok által kibocsájtott közlemények, határozatok, végzések
címzettje az ügyfél, mégsem általános, hogy a laikus állampolgárok (ügyfelek) számára releváns
legyen ezeknek a szövegeknek a nyelvhasználata. Valószínűsítem, hogy a közérthetőséget
műfajtól függetlenül minden hivatalos szerv szövegében hasonló jelenségek gátolják.
A fő hipotézisemet és az ahhoz kapcsolódó egyéb feltevéseimet hatósági határozatok,
közlemények elemzésével szeretném igazolni. Választ kívánok adni arra is, hogy valójában ki
a címzettje ezeknek a közleményeknek, milyen elvárásoknak kívánnak megfelelni a kibocsájtó
szervek, milyen attitűdöt képviselnek a kommunikációjuk során és mit várnak el az ügyféltől.
Az elemzés korpuszát véletlenszerűen kiválasztott, eltérő műfajú, különböző hivatalos
szervek által kibocsájtott szövegek adják.

Dabóczy Zsófia – Kiss Gábor1
Hasonlóságok és különbözőségek (szimmetria és aszimmetria) az angol egynyelvű
szótárakban a színnevek definíciójában
1

kissgabo@tintakiado.hu

Kulcsszavak: szókincs, lexikográfia, színnév, angol lexikográfia
Öt nagy egynyelvű angol szótárban kerestük ki 58 színnév címszavát. Első lépésben megvizsgáltuk,
hogy melyek azok a színnevek, amelyek mind az öt vizsgált szótárban benne vannak, és melyek
azok, amelyek nem mindegyik szótárban találhatók meg. Második lépésben összehasonlítottuk
az 58 színnévnek a szótári definícióját. Táblázatban elhelyeztük a definíciók főbb jellemzőit,
megvizsgáltuk, hogy melyek azok a színek, amelyeket másik színhez hasonlítva határoznak meg
a szótárszerkesztők, és melyek azok a tipikus anyagok (gold, lead, brass stb.), tárgyak (eggs,
chocolate stb.) növények (grass, cherry, coffee stb.) amelyek az egyes színnevek meghatározásának
alapjául szolgálnak.
Listát állítottunk össze azokról a szavakról, amelyeknek a színnévi jelentése mellett elterjedt,
más jelentése is létezik (cream, lead, mustard stb.).
Megvizsgáltuk, hogy a feldolgozott szótárakban a színnevek mely átvitt jelentései vannak
feltüntetve (pl. green: not yet ready to eat, golden: special; wonderful).
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Végül kisebb összevetést végeztünk az angol színmeghatározások és a hétkötetes A Magyar
Nyelv Értelmező Szótára színnév-definíciói között.
A feldolgozott angol szótárak:
Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, 2005.
Longman Exam Dictionary, Pearson Education Limited, 2006.
Macmillan English Dictionary For Advanced Learners Of American English, Bloomsbury
Publishing Plc, 2002.
Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary, Merriam-Webster Inc., USA, 2008.
Oxford Advanced Leaner's Dictionary, Oxford University Press, 2005.

Danczi Annamária
Pedagógusi attitűdök és vélekedések a nyelvjárásias beszédről: felvidéki és
kárpátaljai tapasztalatok
dancziannamaria@gmail.com
Kulcsszavak: nyelvjárás, anyanyelvi nevelés, attitűd, pedagógusvizsgálat, tankönyv, Felvidék, Kárpátalja
Mióta az elemi oktatás széles tömegeket érint, azóta a nyelvjárás jelen van az anyanyelvi nevelésben mint az oktatást befolyásoló tényező. A magyar anyanyelvű gyermekeknek több mint fele
nyelvjárási környezetből, nyelvjárási háttérrel kerül az iskolapadba. Ezáltal fontos szerepük van
a diákok nyelvhasználatát befolyásoló tanároknak abban, hogy milyen lesz később a gyerekek
nyelvjáráshoz és köznyelvhez való viszonyulása, illetőleg meghatározó az is, hogy az iskola,
az anyanyelvoktatás milyen hatással van a gyerekek nyelvjárási beszédére, annak változására.
Többen vizsgálták már (Kiss Jenő, Kontra Miklós, Guttmann Miklós, Szabó Tamás Péter stb.),
hogy a pedagógusok milyen hatással vannak a diákok nyelvi tudatosságára. Jelen kutatás gerincét
egy a pedagógusok számára összeállított kérdőív, és később majd a velük elvégzett irányított
beszélgetések adják. A vizsgálatban határon túli pedagógusok vesznek részt, akik Szlovákiában,
illetve Kárpátalján tanítanak magyar tanítási nyelvű általános és középiskolákban. Nemcsak
magyartanárok, hanem más szaktanárok is bővítik az adatközlők sorát. A kérdőív kérdései a nyelvi,
nyelvhasználati attitűdre vonatkoznak, ezenkívül arra, hogyan látják a nyelvjárásban beszélő
tanulóik helyzetét. Az eddigi kutatásokból és eredményekből kiindulva feltételezem, hogy
a pedagógusok többsége nyelvjárásban és/vagy regionális köznyelven beszél, pozitívan áll
saját nyelvjárásához, és elfogadja a tanulók nyelvjárási(as) beszédét is.
Sok nyelvész szerint a tankönyvek, illetve íróik célja valójában az, hogy a diákok anyanyelvváltozatát helyettesítsék egy másikkal, a standarddal, ahelyett, hogy az elsődleges nyelvváltozat
megtartásával, arra építve tanítanák a köznyelvet (Lanstyák 1996, Kontra 2003, Papp 1935).
A kérdőívekből nyert adatok és eredmények bemutatása után kitérek a szlovákiai magyar
nyelvtankönyvek témához kapcsolódó fejezeteire, feladataira, a tankönyvi szövegekre.
A nyelvtantanítás módszerei, ezen belül pedig a nyelvjárások és a köznyelv kapcsolatának
megvilágítása nagymértékben a magyartanártól függ. Az ő kezében van a nyelvjáráshoz való
viszony kialakítása is. Az előadás valós problémákra próbál meg rávilágítani, a kutatás felméri
a jelenlegi helyzetet a határon túli különböző iskolákban, iskolatípusokban, és megpróbál
megoldási javaslatokat tenni.
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Demeter Gáborné
Nyelvi akadálymentesítés az olvasástanításban
gaborne.demeter@gmail.com
Kulcsszavak: prevenció, olvasás, szövegértés, esélyteremtés, tanulási nehézség
Az információ- és a tudásszerzés biztos alapokon álló olvasási készség nélkül elképzelhetetlen.
Az írott nyelv elsajátítása a tudatos emberi megismerés egyik alapköve – a tanulás hajtóerejévé
válhat, ellenkező esetben azonban egész életre kiható kulturális szakadékot is képezhet az egyén
számára. A pedagógiai szakszolgálatoknál évente több ezer gyermek jelentkezik olvasási problémával, ugyanakkor az esetek nagyobb részénél a teljesítmény kudarca nem vezethető vissza
organikus oki háttérre. A kutatás során az olvasási nehézséggel küzdő gyermekek anamnézisét,
képességvizsgálataik eredményeit és a vizsgálatvezető szakemberek megfigyeléseit hasonlítom
össze elsőtől nyolcadik osztályig. Feltételezésem szerint a kutatási eredmények összefüggéseihez
konkrét pedagógiai fejlesztő eljárások rendelhetők, amelyek megelőzik az olvasástechnika és
a szövegértés területén jelentkező, koncentrikusan bővülő tanulási problémákat.
Kutatási kérdéseim: A diagnosztikus eredmények alapján melyek azok a háttérképességek,
amelyek az olvasástanulás eredményességét befolyásolják? Az azonosított háttérképességek
egymásra épülő rendszere alapján milyen fejlesztő beavatkozásokkal előzhető meg az olvasási
nehézség kialakulása? A kutatás eredménye a nevelés-oktatás két egymásra épülő szintjén
használható fel: egyrészt a köznevelésben, ahol a nem organikus eredetű olvasási kudarcok
megelőzését segítő képességfejlesztő program kialakításához biztosít támpontokat; másrészt
a felsőoktatásban, ahol a tanító- és tanárképzésbe beépíthető moduláris képzési egység kidolgozásához nyújt segítséget.

Dodé Réka
Az EuroVoc tezaurusz lexikai egységeinek elemzése
kovacs.reka@nytud.mta.hu
Kulcsszavak: tezaurusz, terminus, kontrollált szójegyzék, lexikai egység, kategória
Az EuroVoc multidiszciplináris tezaurusz célja, hogy kontrollált szókincsével lefedje a parlamenti
tevékenységben felmerülő témaköröket, illetve „hogy az információkezelő és -terjesztő szolgálatok
számára koherens indexáló eszközt biztosítson”, és „hogy a felhasználók egy kontrollált nyelvet
használva böngészhessenek a dokumentumok között” (EuroVoc).
Jelen tanulmány célja az EuroVoc lexikai egységeinek elemzése, feltérképezése további
erőforrások létrehozásához és terminuskivonatolással kapcsolatos felhasználáshoz. Egyéb
felhasználás elsősorban a többnyelvű szövegek párhuzamosítása a lexikai egységek mint
kategóriák szerint, a terminuskivonatolás területén pedig a tezaurusz szókincséhez kapcsolódó
kifejezések kinyerése terminológiai adatbázis létrehozása céljából.
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A tezaurusz jelenlegi verziója (4.4) magyar nyelven 21 témakörben (pl. a gazdasági élet,
a kereskedelem és a társadalmi kérdések) 6 883 preferált deszkriptort és 9 626 nem preferált
lexikai egységet tartalmaz (utóbbiak között nincs feltétlenül megfelelés a különböző nyelvekben).
A tezaurusz az ISO 25964 – Tezauruszok és interoperabilitás más szótárakkal szabvány alapján
készült el, és sémája a SKOS (Simple Knowledge Organization System) rendszer kiterjesztése,
amely a fogalmi sémák, fogalmak és címkék RDF elemkészlete.
A tezaurusz lexikai egységeinek vizsgálata felveti azt a kérdést, hogy azok terminusok,
kulcsszavak, kategóriák, ontológia-csomópontok vagy esetleg ezeknek valamiféle kombinációja.
Míg a család mikrotezauruszban lévő béranya vagy emancipáció lexikai egységek terminusok,
addig a szintén itt szereplő terhesség inkább kategória, az anya és apa ontológia-csomópontok,
a családnév vagy örökbefogadás pedig akár egy dokumentum kulcsszavaiként funkcionálhatnak.
Szükség van tehát a tezauruszban fellelhető lexikai egységek alaposabb feltérképezésére ahhoz,
hogy például a későbbi párhuzamosításhoz a megfelelő egységeket mint kategóriákat, a terminuskivonatoláshoz pedig a megfelelő egységeket mint kiinduló terminusokat használhassuk.

Domonkosi Ágnes
Aszimmetrikus viszonyok – aszimmetrikus megszólítások?
A megszólítások szerepe a személyközi viszonyok alakításában
domonkosi.agnes@gmail.com
Kulcsszavak: megszólítás, egyenrangú és különrangú viszonyok, T/V-rendszer, tetszikelés
A megszólítás, azaz a közlés címzettjének bármilyen nyelvi elemmel (nominális és pronominális
formákkal, inflexiós morfémákkal) való jelölése olyan eszköz, amely más nyelvi lehetőségeknél
közvetlenebbül jelzi az érintkező felek közötti viszonylat jellegét, nyelvileg maga is hozzájárulva
a személyközi viszonyok dinamikus alakításához. Az egyes társas viszonyok szimmetrikus vagy
aszimmetrikus jellege ezáltal megmutatkozik a megszólításhasználat sajátosságaiban is.
Előadásomban korábbi empirikus kutatásaim eredményeire (Domonkosi 2002, 2010, 2012,
Domonkosi – Kuna 2015) építve annak a bemutatására törekszem, hogy az aszimmetrikus,
különrangú társas viszonyokban milyen megszólítási módok jellemzőek, illetve hogy melyek
azok a viszonylattípusok, amelyekben a megszólításválasztás aszimmetriája érvényesül.
Eredményeim szerint a T/V (tegezés-magázás) variabilitásának aszimmetriája mára
csupán néhány viszonylattípusra szorult vissza, elsősorban gyerek-felnőtt viszonylatban,
illetve családon belüli intergenerációs helyzetekben fordul elő. A tetszikelő forma aszimmetrikus
helyzetekhez kötődik, az udvariassági funkciója is az alárendelődő szerepben való használatából
vezethető le.
A nominális megszólítások használata a viszonylatok árnyalt alakítására ad lehetőségét.
A lehetséges megszólítások számára és típusaira hatnak a kapcsolaton belüli hierarchikus
különbségek: a fölérendelt fél általában többféle megszólítást használ egy viszonylaton belül,
mint az alárendelt. Az egyenrangúságot, a szimmetrikus viszonyt a megszólítások azonos típusának használata jelzi, ennek legerőteljesebb formája, amikor visszhangszerűen azonos módon
szólítják egymást a partnerek.
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Doró Katalin
Variabilitás elsőéves angoltanár szakosok fogalmazásaiban
dorokati@lit.u-szeged.hu
Kulcsszavak: szókincs, szintaktikai komplexitás, szövegkohézió, nyelvi felmérés, angoltanár szakosok
Nemzetközi és magyar tanulmányok is rámutattak arra az elmúlt években, hogy az egyetemekre
bekerülő hallgatók megfelelő szakválasztása, felkészültsége és motivációja jelentősen befolyásolja
azt, hogy mennyire sikeresek a tanulmányaik időben történő elvégzésében. A szegedi angol
szakos hallgatók körében végzett korábbi felméréseink is alátámasztják azon gyakori oktatói
észrevételt, hogy az egyes évfolyamokon belül (és gyakran az évfolyamok között is) jelentős
különbségek tapasztalhatók az év eleji nyelvi felmérők és önértékelések, a szakválasztási okok
és a tanulmányi eredmények között. A hallgatói teljesítmények és elvárások korai feltérképezése
lehetőséget ad arra, hogy pontosabban lássuk, mivel indulnak a diákok, és mire építhetünk
az oktatás során. A jelen előadás elsősorban a lexikai és szintaktikai variabilitást vizsgálja hatvan
angol osztatlan tanár szakos hallgató fogalmazásában. A szeptemberi tanévkezdéskor azt kértük
az elsőévesektől, hogy írják le min. 500 szóban angolul, hogyan látják a jövőbeli karrierjüket
és miért választották a szakot. Az előzetes vizsgálatok azt mutatták, hogy a szókincsfelmérő
eredményei nem feltétlenül jelentettek jobb szókincsgyakorisági mutatókat a fogalmazásokban,
mely eredmény abból is következhetett, hogy hasonló altémákkal és nagyon hasonló szókinccsel
dolgoztak a diákok.
Mivel a fogalmazások olvasói szemmel mégis jelentős különbséget mutattak szókincs és
nyelvi pontatlanságok terén is, az esszéket a Coh-Metrix számítógépes programmal is elemeztük.
Az előadás kitér a lexikai és szintaktikai komplexitásra és a szövegkohézióra vonatkozó legfontosabb mérőszámokra, mint például a mondathosszra, a mondatok számára, valamint az egyes
szófajok és a kötőelemek gyakoriságára.

Dudits András
A deklaratív tudás és a szakmai kommunikációs készség jelentősége a fordításban
dudits@lit.u-szeged.hu
Kulcsszavak: fordítás, fordítói kompetencia, deklaratív tudás, metakogníció, kommunikáció
A fordítás folyamatát, a fordítói kompetenciafejlesztést és a fordítási szolgáltatást a procedurális
tudás mellett a fordítással kapcsolatos deklaratív tudás és az arra épülő szakmai kommunikációs
készség is meghatározza. A megfelelő deklaratív tudás és szakmai kommunikációs készség
ugyanis lehetővé teszi a fordítási folyamat és a fordítói kompetenciafejlesztés hatékonyságának
és eredményességének javítását, valamint a professzionális fordítás kontextusát képező fordítási
szolgáltatás keretében megvalósuló kommunikáció minőségének biztosítását.
A fordításspecifikus deklaratív tudás egy jelentős részét a fordítás alapját képező kognitív
mechanizmusokkal kapcsolatos tudás képezi. Egészséges mentális működés esetén ezek
a kognitív mechanizmusok elősegítik az emberi megismerés folyamatát, többek között úgy,
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hogy lehetővé teszik az ingerek feldolgozására épülő korábbi tapasztalás révén szerzett tudás
hasznosítását az aktuálisan releváns ingerek feldolgozásában. Ennek megfelelően a különböző
mentális reprezentációk munkamemóriában történő aktivációjában megnyilvánuló percepció
sok esetben a releváns inger részletes feldolgozása nélkül is megvalósul, ami jelentős mértékben
facilitálja bizonyos kognitív feladatok készségszintű végrehajtását (pl. olvasás során a szavak
jelentésének automatikus megállapítását). Ugyanez az alapvető mechanizmus azonban inhibitáló
hatással is bír, tekintettel arra, hogy gátolhatja a tapasztalati világban megnyilvánuló ingerek
pontos feldolgozását, vagyis azt, hogy egy adott inger a fizikai jegyeinek megfelelően képeződjön le a tudatban (pl. olvasás közben a szavakat alkotó betűsorok reprezentációja során).
A fentiekben felvázolt folyamatokkal összefüggésben az előadás áttekintést nyújt néhány
olyan észlelési, figyelmi és emlékezeti mechanizmusról, amelynek ismerete révén a fordító
egyrészt képes lehet tudatosabban kiaknázni a vonatkozó mechanizmusok facilitáló hatásait,
illetve korlátozni azok inhibitáló hatásait, másrészt pontosabban verbalizálhatja azokkal
a különféle fordításspecifikus jelenségekkel kapcsolatos gondolatait, amelyekről a fordítási
szolgáltatás keretében adott esetben kommunikálnia kell.

Eklicsné Lepenye Katalin1 – Koppán Ágnes – Halász Renáta
Szimulációs orvos-beteg kommunikáció – hatékonyságvizsgálat fókuszált interjúk
alapján
kata.eklics@aok.pte.hu
Kulcsszavak: orvos-beteg kommunikáció, paternalista és kooperatív beszélgetésvezetési stratégia,
standardizált betegek, szimulációs helyzetgyakorlat, betegkikérdezés
Az orvos-beteg kommunikáció klasszikusan aszimmetrikus kommunikáció, ahol az orvos határozza meg a beszélgetés tematikáját, időtartamát, s többnyire a beszélőváltás is az ő irányítása
alatt történik. A hazánkban szocializálódott betegek (elsősorban az idősebb korosztály) elvárják
az orvostól a paternalista beszélgetésvezetési stratégia alkalmazását; eszerint az orvos feladata,
hogy kérdezzen, határozottan vélekedjen, döntsön és terápiát javasoljon. Bár ez a stratégia
elmozdulni látszik az együttműködésen alapuló, az orvos és a beteg interakcióját kooperatív
beszélgetéssé változtató kommunikáció felé, a jövő orvosainak képessé kell válnia mindegyik
stratégia készségszintű alkalmazására.
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán – egy új interdiszciplináris
kurzus keretén belül – a standardizált betegeket alkalmazó módszer segítségével készítjük fel
hallgatóinkat a klinikai kommunikációra szimulációs helyzetgyakorlatok során. Belgyógyász,
nőgyógyász, a sürgősségi osztályról szakorvosjelölt, pszichiáter, a Nyelvi és Kommunikációs
Intézet oktatói, illetve a betegeket alakító színészek és az orvostanhallgatók szoros együtt működése lehetővé tette, hogy azonnali visszajelzéseket kapjon, valamint adhasson a hallgató
a feladatokról. Az elmúlt két félévben a kurzus zárásaként fókuszált interjút készítettünk
hallgatóinkkal a módszerről, nyereségeikről, a többszörösen összetett szituációk tanulságairól.
Tanulmányunkban a hallgatói visszajelzések alapján számolunk be a színészek által
alakított szimulációs betegkikérdezésről, a kétirányú (hallgatót megcélzó, hallgatótól származó)
feedback előnyeiről, valamint ismertetjük kvalitatív és kvantitatív elemzésünk eredményeit.
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Faludi Andrea1 – Fóris Ágota – B. Papp Eszter2
Dokumentáció a terminológiában: elvek és oktatási vonatkozások
faludiandi@gmail.com
eszter.papp@gmail.com

1
2

Kulcsszavak: dokumentáció, terminológia, fordítás, fordítási munkafolyamat, oktatási vonatkozások
Az aszimmetrikus kommunikáció tipikus formája, amikor – általában nem műszaki végzettségű –
fordítók műszaki szövegeket fordítanak, illetve terminológusok műszaki szövegek alapján
terminológiai adatbázist építenek. A szakszövegek fordításának egyik tipikus és elterjedt változata
a műszaki dokumentáció fordítása. A fordítóirodák nagy része fordítástámogató eszközöket
(CAT eszközöket) használ (lásd pl. Varga 2015), ezek között terminológiai adatbázisokat épít
a fordítás támogatása, gyorsítása, a célnyelvi szövegek egységessé, koherenssé tétele érdekében.
A fordítási folyamat két részében jelenik meg markánsan a terminológia: a fordítás-előkészítés során és a lektorálási-ellenőrzési fázisban. A fordítás-előkészítési fázisban
tekinti át a fordító, hogy a fordítandó szöveg milyen terminusokat tartalmaz a forrásnyelven,
és megkeresi ezek célnyelvi ekvivalenseit. Ezért a szövegek terminológiai előkészítése jelentős
fázisa a fordítói munkának (lásd pl. Kurián 2003). A fordítási munkafolyamat még egyszerűbbé,
gyorsabbá és koherensebbé válik, ha – egyfajta nulladik lépésként – már az eredeti szöveget is
úgy írják meg, hogy a forrásnyelvi szöveg terminológiailag ellenőrzött, egységesített.
A Károli Gáspár Református Egyetemen 2011 óta folyó terminológia mesterképzés keretében
a terminológia-menedzsment és dokumentáció tárgy három kurzusából az egyik szeminárium
keretében oktatjuk a dokumentációs ismereteket.
Az előadás célja kettős: egyrészt bemutatni a dokumentációnak a terminológiával és
a fordítási gyakorlattal való kapcsolatát, ennek elvi és gyakorlati vonatkozásait; másrészt
ismertetni mindezek oktatási vonatkozásait, a terminológia mesterszak keretében tartott
dokumentáció témájú szeminárium tananyagával illusztrálva.

Falyuna Nóra
A pletyka pragmatikai megközelítése
norafalyuna@gmail.com
Kulcsszavak: pletyka, pragmatika, digitális kommunikáció, befolyásolás, diskurzuselemzés
A pletykáról, a pletykálásról több területen is születtek vizsgálatok, amelyek a nyelvészeti pragmatika figyelmét sem kerülték el (Prodan 1998, Eggins – Slade 1997, Al-Hindawi – Fuaad Mirza 2015).
A különböző megközelítési lehetőségek szerint a pletykához legalább három résztvevőre van
szükség: valaki valakinek valakiről (pletykál). A pletykálás során a legtöbb esetben valamilyen
erkölcsi értékítéletet, normát közvetítünk (Fine 1985). Pletykálni azonban nemcsak olyan
személyről lehet, akit ismerünk. A bulvárlapok közéleti szereplők magánügyeiről közölnek
(valós vagy kitalált) információkat, amelyekről később az olvasók tovább-beszélnek. Azáltal,
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hogy megtárgyalják ezeknek a személyeknek a tetteit egymás között, befolyásolhatják közös
normáikat, értékeiket.
Ahogy sok más szociális, kommunikációs és nyelvi jelenségre, úgy a pletykálásra és
vizsgálatára is hatással van az internet. Az online felületen megjelenő cikkekhez, posztokhoz
ugyanis hozzá lehet szólni, a pletyka alakulását és a kifejezésre kerülő értékítéleteket, normákat
nyomon lehet követni.
A jelen előadás célja, hogy bemutasson egy az interneten megjelent bulvárcikkekre és
az azok körül kialakult diskurzusokra koncentráló elemzést. A vizsgálat egyik fókusza annak
körbejárása, mely nyelvi jelenségek és pragmatikai fogalmak alkalmasak a pletyka vizsgálatára,
koncentrál továbbá az internet és az agresszió összefüggéseire: az internet nyújtotta „arctalanság”
ugyanis teret enged annak, hogy a bulvárcikk szerzője, illetve a hozzá kapcsolódó diskurzusban
résztvevők értékeléseiket agresszíven, egymás és a pletyka tárgyát képező személy arcát kismértékben figyelembe véve nyilvánítsák ki.

Farkas Judit
Alkalmazott generatív nyelvészet
juttasusi@gmail.com
Kulcsszavak: generatív nyelvészet, forrásnyelvtan, rendszerszerű adatközlés, grammatikalitási ítéletek
Jelen előadás célja, hogy bemutassa egy új nyelvészeti műfaj, az átfogó generatív nyelvészeti forrásnyelvtanok módszertanát az első magyar átfogó generatív forrásnyelvtanból (Alberti – Laczkó szerk.,
megj. előtt) vett példacsoportok segítségével. Az átfogó generatív nyelvészeti forrásnyelvtanok
lényege, hogy leíró nyelvészeti munkák, amelyek bár generatív nyelvszemléletűek, nem elméleti
jellegűek, sőt amennyire lehetséges, elméletfüggetlenek kívánnak lenni – így adva meg a lehetőséget
arra, hogy különböző elméleti keretekben dolgozó nyelvészek tudják felhasználni az általuk kínált,
rendkívül szisztematikusan elrendezett nyelvi adatokat.
Előadásomban különböző területekről vett példákkal világítom meg, milyen elvek mentén
épül fel egy ilyen jellegű „alkalmazott generatív nyelvészeti” munka, illetve hogy milyen módszertani dilemmákat kellett az adott részekkel kapcsolatban megoldani. Ennek kapcsán szó lesz arról,
(1) hogyan képzelhető el a rendszerszerű adatközlés; (2) milyen előnyök származnak abból,
ha egy sorozat részeként más nyelvek leírásának mintáját látja maga előtt a szerző; valamint
kitérek arra is, hogy (3) a különböző lehetőségek szisztematikus kipróbálása adott esetben azt is
eredményezheti, hogy felfedezünk egy új szintaktikai pozíciót.
Előadásomban górcső alá veszem továbbá azt a generatív nyelvészetben korábban általánosan alkalmazott gyakorlatot is, amely szerint az adatok grammatikalitásának megítélési alapját
kizárólag a szerző, illetve a szerzők anyanyelvi intuíciója képezi. Bemutatom, hogy milyen érvek
szólnak ezen gyakorlat mellett, illetve ellene, majd javaslatot teszek egy olyan módszerre, amely
által pontosabb képet kaphatunk bizonyos nyelvi jelenségek megítélésről.
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Fogarasi Katalin
A diagnózis jelentése és jelentősége a beteg szemszögéből
katalin.fogarasi@aok.pte.hu
fogarkat@gmail.com
Kulcsszavak: korpuszelemzés, görög–latin orvosi terminológia, magyar orvosi terminológia,
diagnózis, BNO kódok, önrendelkezés
Az orvosi diskurzus a latin–görög orvosi terminológia használatával hosszú időn keresztül kizárta
a beteget a róla szóló kommunikációból. A laikus betegből azonban az utóbbi évtizedekben
kompetens beteg vált, aki utánanéz az orvosi terminusoknak, és akinek joga van ahhoz, hogy
megkapja az állapotára és kezelésére vonatkozó lehető legrészletesebb tájékoztatást. A közte és
a kezelőorvos között létrejövő szerződés alapján aláírásával beleegyezik a kezelésbe, és tanúsítja,
hogy önrendelkezését mindenre kiterjedő felvilágosítás előzte meg.
A beteg állapotára vonatkozó legfontosabb információt a vizsgálati leletek és a betegkikérdezés alapján felállított kórisme tartalmazza. A diagnózist Magyarországon vagy a görög–latin
terminológia segítségével, vagy pedig a minden orvosi dokumentáción szereplő BNO kódok
(a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának magyar nyelvű változata) használatával rögzítik
az orvosi leleteken. Az előbbiek a betegek nagy része számára ismeretlen nyelven íródnak, így
megértésükhöz orvos általi magyarázatra vagy szakirodalomban való utánajárásra szorulnak.
A BNO kódok pedig ugyan magyar nyelven szerepelnek, ám sok esetben annyira általános jellegűek,
hogy a pontos kórisme megértését ugyanúgy megnehezíthetik, mint a latin–görög terminusok.
Mindkettőre érvényes továbbá a rövidítések használata, melyek esetenként intézményhez kötöttek,
vagy előfordulhat, hogy egyidejűleg több szakterület terminusaira is vonatkoznak.
Jelen tanulmány egy 20 db autentikus zárójelentésből álló korpusz diagnózisait vizsgálja meg
terminológiai szempontból. A görög–latin terminusok és a BNO diagnózisok szemantikai elemzésével próbálja megvilágítani, hogy a diagnózisok terminusai milyen mértékben segítik vagy
akadályozzák állapotának pontos megértésében a magyar beteget.

Gocsál Ákos
A beszélő személy testmagasságának és súlyának szubjektív becslése hangja alapján
gocsal@gmail.com
Kulcsszavak: beszédészlelés, testalkatbecslés, kísérleti fonetika, alaphang, tempó
A beszédkommunikációs helyzetek tanulmányozása során igen érdekes aszimmetriákat figyelhetünk meg, amikor azt vizsgáljuk, hogy a hallgatóban a beszélő személyről – annak hangja alapján –
kialakult benyomások mennyiben egyeznek meg a beszélő valós tulajdonságaival. Sapir már
1927-ben felvetette, hogy a beszéd hangzása alapján benyomást alkotunk a beszélőről, de ezzel
közel egy időben pszichológusok empirikus vizsgálatokat is végeztek (pl. Michael – Crawford 1927,
Allport – Cantril 1934). A következő évtizedekben számos kutató foglalkozott hasonló témákkal,

MANYE 2017

27
Szekció-előadások

de a legmegbízhatóbb eredmények csak az utóbbi bő két évtizedben születtek meg, köszönhetően
a kísérleti fonetika nagyarányú fejlődésének és a matematikai statisztikai módszerek elterjedésének.
Az itt ismertetendő kutatás a testmagasság és a testsúly hang alapján történő szubjektív
megbecslését vizsgálja. A nemzetközi szakirodalomban számos szerző közölt már ide vonatkozó
eredményeket (van Dommelen – Moxness, Hughes, Pisanski, Rendall stb.), magyar mintán azonban
eddig csak Gósy (2001) végzett ilyen kísérleteket.
Két kérdésre kerestük a választ: (1) A hallgatók mennyire pontosan ítélik meg a beszélő testmagasságát és súlyát hangja alapján? (2) Van-e különbség a férfi és a női hallgatók becslései között?
Akusztikai ingerként a BEA adatbázisból származó 24 férfi beszélőtől származó spontánbeszéd-minta szolgált. A kísérletben 76 egyetemi hallgató vett részt.
A becsült testmagasság- és testsúlyadatok előzetes feldolgozása alapján megállapítható,
hogy azok részben megerősítik Gósy (2001) eredményeit (a testmagasság valamivel pontosabban becsülhető, mint a testsúly), részben kiegészítik azokat (a magasabb személyekre adott
becslések pontosabbak).

Heltai Pál
Változó fordítási normák magyarról angolra fordításban
pal.heltai@gmail.com
Kulcsszavak: fordítási normák, honosító/idegenítő fordítás, kulturálisan kötött kifejezések,
reáliák, magyar–angol fordítás
Ha összehasonlítjuk a Szent Péter esernyője és az Úri muri c. regény angol fordítását (1900, ill. 2008)
könnyen egyetérthetünk Toury megállapításával, hogy a fordítási normák időben változnak.
A normák változását különösen a kulturálisan kötött elemek fordításában észlelhetjük: míg
Mikszáth regényének fordításában határozott honosítási tendencia érvényesül (a fordító gyakran
alkalmaz kulturális behelyettesítést vagy kihagyást), Móricz regényének fordítása idegenítő jellegű
(a fordító egy sor magyar szót átemel az angol fordításba, és több mint száz lábjegyzettel látja el
a fordítást).
A kulturálisan kötött kifejezések meghatározása és osztályozása vitatott kérdés. Jelen szerző
a kulturálisan kötött kifejezések általános kategóriáján belül szűkebb kategóriának tekinti a reáliákat
(a valóságban létező dolgok megnevezését), és külön kategóriának tekinti a tulajdonneveket,
a megszólításokat, a kulturális utalásokat tartalmazó frazeológiai egységeket, az irodalmi és
történelmi allúziókat, továbbá egyes diskurzusjelölőket.
Jelen előadás megvizsgálja a két regényben előforduló kulturálisan kötött kifejezések összes
előfordulását és fordításukat, különös tekintettel arra, hogy az egyes kategóriák fordításában
milyen tendenciák érvényesülnek. Az eredményekből kiindulva a fordítási norma változásán kívül
következtetéseket von le a kulturálisan kötött kifejezések fordításának általános kérdéseire
vonatkozóan is. A két regény más (orosz, ill. román) fordításait is felhasználva vizsgálja a kulturális
kötöttség relativitását (nyelvpárfüggőségét), a különböző kategóriák fordításában érvényesülő
normákat, a fordítás nehézségeit, továbbá a fordítási veszteségeket és a lefordíthatatlan elemek
kérdéseit is.
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Hidasi Judit
Paradigmaváltás a japán kommunikációban
hidasi.judit@uni-bge.hu
Kulcsszavak: verbalizáció, vizuális közlésformák, kommunikációs csatornák és kódok, paradigmaváltás, média
A japán kommunikáció sajátosságait számos tényező összjátéka adja: a verbalizáció relatív gyenge
szintje – amely mindenekelőtt a japán kultúra „High-Context-Culture” (E. T. Hall) jellegének tulajdonítható; a kommunikációs deficit az interperszonális érintkezésekben; a vizuális közlésformák
dominanciája a hangzó üzenetek ellenében és végül általában a társas kommunikáció funkcióinak
egy korlátozott szegmensben történő alkalmazása. Ezeket az eleve jellegzetes paramétereket
az utóbbi évtizedekben alaposan felerősítette és egyúttal fajsúlyilag átcsoportosította a digitalizációból és a társadalmi kohézió meglazulásából adódó kommunikációs paradigmaváltás.
Ennek megnyilvánulásait a jövevényszavak elburjánzásában, a rövidítések és összevonások
megsokasodásában, a manuális íráskészség visszaszorulásában, a kommunikációs közlésformák
műfaji keveredésében, a „melange” típusú üzenetek megjelenésében és általában a kommunikációs
csatornák és kódok átjárhatóságának és felhasználási lehetőségeinek kreatív kiaknázásában
érhetjük tetten.
Megvizsgáljuk ezeknek az új kommunikációs közlésformáknak az elterjedtségét régiók,
korosztályok, nemek és iskolázottsági háttér szerint. Az adatolást részben a terepen végzett
felmérések és kutakodások, részben pedig a japán anyanyelvi intézet vonatkozó statisztikáival
támasztjuk alá. Rámutatunk arra a jogosnak tűnő aggodalomra, hogy a japán nyelv mint kommunikációs eszköz ilyesfajta és ilyen mértékű metamorfózisa visszafordíthatatlan változásokat
idézhet elő a standard nyelvhasználaton kívül a kreatív iparágaktól kezdve a művészeteken és
a populáris kultúrán át egészen a média nyelvi és képi világáig.

Horváth Krisztina
Szófaji és szóhasználati jellemzők interspecifikus kommunikációban
horvaath.krisztina@gmail.com
Kulcsszavak: interspecifikus kommunikáció, szófajtan, szóhasználat, szógyakoriság
Előadásomban arra keresem a választ, hogy milyen szófaji és szóhasználati jellemzői vannak
az interspecifikus kommunikációnak. Ezen belül a fő kérdésem, hogy hogyan, milyen arányban
jelennek meg az ilyen típusú szövegekben a különböző szófajok, illetve milyen eltéréseket
találunk más beszélt nyelvi szövegekhez képest. A jelen kutatás arra irányul, hogy felderítse,
milyen szóhasználati jellemzői vannak a családi állatokkal való beszédnek, mennyiben sajátosak
az ebben a helyzetben használt szavak, és a dialogikus szövegektől való esetleges eltéréseknek
milyen okai lehetnek.
A mai magyar beszélt nyelv szófajtanának korpuszalapú kutatásai ember-ember beszélgetéseket, dialogikus szövegeket vizsgálnak. Interspecifikus kommunikációs helyzetben az embertől
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elhangzó szöveg monologikus, a kommunikáció viszont kétirányú, bár hagyományos értelemben vett „beszélgetés” nincsen. Ennek a különleges kommunikációs típusnak a szófajtani
jellegzetességeit igyekszik bemutatni az előadás úgy, hogy az eredményeket összehasonlítja
dialogikus szövegek eredményeivel.
Az előadáshoz használt anyag az ELTE TÓK Magyar nyelvi diákműhelyének keretében
született és születik folyamatosan, jelenleg összesen 22 kísérlet lejegyzett szövegváltozata
áll rendelkezésre 22 kitöltött kérdőívvel. A kísérlet során a résztvevők otthon, zárt, kamerázható
térben 10 percig játszottak a kiválasztott állattal, erről képes-hangos felvétel készült. A résztvevők
nem tudták pontosan, hogy mi a vizsgálat célja, csak azt, hogy az állat-ember kommunikáció
körében készül. A lejegyzett anyag jelenleg összesen körülbelül 12 000 szövegszót tartalmaz.
Az előadás fő célja, hogy szófajtani vizsgálaton keresztül megmutassa, ezekben a helyzetekben
mi jellemzi a spontán beszédbeli szóhasználatot, különös tekintettel az egyes szófajok gyakoriságának funkciójára, okaira.

Hoss Alexandra
A szociális és kommunikációs képességek fejlesztésének egy lehetséges módszere:
a LEGO®-terápia alkalmazása autizmus spektrumzavarral élő gyermekeknél
halexa02@gmail.com
Kulcsszavak: autizmus spektrumzavar, kommunikációs képesség, kommunikációs deficit,
LEGO®-terápia, pragmatikai deficit
A kölcsönös társas, szociális és kommunikációs interakciók a mindennapi élet szerves részét
képezik és fontos szerepet játszanak az egyén életminőségében. Az ezeken a területeken megjelenő
adekvát, adaptív (nyelvi és nem nyelvi) viselkedések, megnyilvánulások a hétköznapok során
csak kevéssé és ritkán tudatosuló folyamatok: főként akkor, ha tévedések, félreértések alapjául
szolgálnak, esetleg valamilyen nehezítettség vagy deficit jellemzi ezeket, így akár aszimmetrikus
kommunikációs helyzeteket hozva létre. Ez az aszimmetria megjelenik például autizmus spektrumzavarral (ASD) élő személyek esetén.
Az autizmus spektrumzavar egy komplex, erőteljesen genetikailag determinált, idegrendszeri fejlődési zavar (Irányelv-2017, Volkmar et al. 2014), ami jelenleg leginkább multifaktoriális, multidimenzionális kauzális modellekben értelmezhető (Győri 2005), és azonosítása
az atipikus fejlődésmenet, valamint a viselkedéses tünetek alapján valósul meg. Ezek a tünetek
az ún. „autisztikus triász” három területén manifesztálódhatnak (már 3 éves kor előtt): a reciprok
társas interakciók, a reciprok kommunikáció, illetve a beszűkült, sztereotip érdeklődés és merev,
repetitív viselkedésmintázatok (BNO-10, Csepregi – Stefanik 2012, DSM-IV, Irányelv-2017).
A tüneti megjelenését tekintve mind az egyénre, mind az autizmus spektrumra egyaránt
jellemző heterogenitás ellenére úgy tűnik, hogy ASD-ben egy szűkebb értelemben vett nyelvfelfogás
(Győri 2008) esetén épnek tűnő nyelvi képesség mellett a kommunikációs képesség területén
az intencionális kommunikáció érintettsége, sérülése minden esetben fennáll (Hahn – Győri 2008).
Előadásomban éppen ezért egy olyan, nemzetközileg ASD-ben már széles körben alkalmazott,
evidenciákkal rendelkező kiegészítő terápiát, a LEGO®- terápiát (LeGoff et al. 2014, Lindsay et al.
2017) szeretném bemutatni, ami a nyelv kommunikatív, szociálisan adekvát használatának,
ezáltal különféle kommunikációs, pragmatikai képességeknek a fejlesztésére is alkalmazható.
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Egyúttal röviden megvizsgálnám alkalmazásának elméleti lehetőségét más fogyatékossággal
élő populációk, valamint megkésett vagy minőségében is eltérő, a kommunikációs, szociális-pragmatikai nyelvhasználatot érintő eltérő fejlődésmenet esetén.

Huszár-Samu Nóra
Olvasás és szövegfeldolgozás az alsó tagozaton
huszar.nora@ejf.hu
Kulcsszavak: olvasáselsajátítás, szövegértés, szövegfeldolgozás, módszertan, metakogníció
Az előadás a szövegértő olvasás elsajátításáról és az ehhez kapcsolódó új módszertani és tantárgypedagógiai lehetőségről, a reciprok tanítási módszerről, munkaformáról szól. A magyarországi
olvasástanítási – és párhuzamosan az írástanítási – módszertan és gyakorlat a fonológiai tudatosság
fejlődési ívéhez igazodik. A hierarchikus rendszer együttese teremti meg a jó olvasás előfeltételét. A hazai és a napjainkban is folyó nemzetközi kutatások rávilágítottak arra, hogy a jó olvasó
elsődleges jellemzője nem az, hogy az alacsonyabb szinten lévő készségek megfelelően felépített
képességbe szerveződnek, mert ez önmagában nem elegendő, hanem az, hogy stratégiákkal közelít
a szöveghez, előfeltevéseket állít fel, majd kiemeli a szövegből a lényegi információkat. Ahogyan
a szövegről az olvasó felé mozdult el a középpont, úgy a kognitív felfogáson belül egyre inkább
előtérbe kerül a metakognitív nézőpont. A metakogníció jelentése az olvasás szempontjából
mindaz a tudás és stratégia, amellyel az olvasó rendelkezik. A tanulás egyik legjobb módja, ha mi
magunk is tanítunk. A reciprok tanítás számos újszerű tanulási formát szintetizál, integrálja
a metakognitív tudást. A reciprok tanítás kimondatja a diákokkal saját olvasási stratégiákra
vonatkozó ismereteiket, melyekről a tanár is tudomást szerez. Azok az osztályok, amelyeknél
ezt a módszert alkalmazták, látványos fejlődést mutattak. A téma időszerű, ugyanis míg az alsó
tagozatos írás- és olvasástanítás módszertana megfelelően kidolgozott, addig a szövegfeldolgozás
módszertana a gyakorlatban nem teszi lehetővé minden esetben a szövegértés megfelelő szintjének kialakítását.

Kaba Ariel
Kiterjesztett kommunikáció: az új paradigma
leira.abak@yahoo.com
Kulcsszavak: virtuális kommunikáció; karakterteória; populáris kultúra; emergens jelentésképzés; metakommunikáció
Jelen munka a kommunikáció határainak kiterjesztését teszi meg céljának. Amellett érvelünk,
hogy a kommunikáció több, mint azt a meglévő, hagyományos modellek implikálják. A digitális kor
paradigmaváltásának következtében új kommunikációs csatornák jelentek meg, amelyek új
megközelítést és módszert igényelnek. Manapság már nemcsak az interakció-alapú személyközi
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kommunikáció, azaz a konvencionális kommunikáció a jellemző, hanem egyre nagyobb teret nyer
a reakcióalapú aszimmetrikus kommunikáció, azaz a virtuális kommunikáció. A konvencionális
nyelvészeti és kommunikációtani megközelítések nem képesek maradéktalanul feltárni ez utóbbi
jelenséget; itt ugyanis gondosan megtervezett produktumokkal van dolgunk, amelyeket a kiterjesztett kommunikatív kompetenciánkkal értelmezünk. Az eddigi kommunikációteóriákon,
valamint a szemantikán és a nyelvi kontextuson alapuló a priori módszerek szűk keretek közé
kényszerítik a kommunikációval kapcsolatos vizsgálatokat, viszont a kiterjesztett kommunikáció
elméleti keretében és ennek eszköztárával a kommunikációt teljes valójában értelmezhetjük:
a jelentésképzés akár a posteriori, tehát szituatív, dinamikus és emergens módon is történhet
immáron. A kommunikáció szintjei is kiterjesztettek: verbális, auditív, vizuális, szenzitív és
metakommunikáció. A metakommunikáció kommunikáción túli kommunikációt jelöl, így tehát
többletinformációhoz juthatunk a kommunikátorról (aktor vagy inaktor) vagy a kommunikáció
mibenlétéről (setting). Akárcsak a kiterjesztett valóságban, olyan jelenségeket is érzékelhetünk,
amelyek a meglévő detektoraink szerint „nincsenek ott”, ezenfelül további adatokat tudha tunk meg róluk. Ráadásul ezen adatok fényében még a karakter attribútumát is felmérhetjük
karakterjelölők alkalmazásával. A teória bizonyítását a populáris kultúra statikus és dinamikus
produktumaiból származó forrásokkal visszük véghez, több nyelv (koreai, japán, angol, magyar)
bevonásával. A tárgyalt új paradigma képes megbirkózni bárminemű kommunikációval: fokozza
a kommunikációtudatosságot, és segít kezelni a mindennapok nagy mennyiségű információáramlását, mi több a digitális bennszülöttek oktatása során (is) adekvát eszköztárat nyújt.

Kántor Gyöngyi
Aszimmetrikus eredmények felnőtt dadogó férfiak beszédprodukciójában
kantorgyongyi077@gmail.com
Kulcsszavak: alkalmazott fonetika, beszédprodukciós vizsgálatok, megakadásjelenségek, dadogás,
annotálás (Praat)
A dadogás a beszédprodukcióban tapasztalható feltűnő, zavaró és rendellenes jelenségek összefoglaló neve, univerzális jelenségei a megakadások. A felnőtt beszélők tudatában vannak annak,
hogy beszédükben megakadások is találhatók, azt azonban nem tudják, milyen megakadástípusok fordulnak elő náluk (Bortfeld et. al. 2001, Gósy 2004, Bóna 2004, Gósy – Bóna 2006).
A megakadás gyűjtőfogalom, mely a beszédben fellépő különféle bizonytalanságokat és hibákat
takarja (Gósy 2000, 2004).
Funkció szempontjából a dadogást a beszéd összerendezettségének a zavaraként definiálhatjuk (Krommer 1996, Subosits 2001) és a beszéd izgalmi funkciózavaraként értelmezhetjük
(Vékássy 1987).
Ez a nyelvi zavar feltételezhetően az agyi működés és/vagy az idegrendszer zavarának
a beszédben megjelenő következménye (Gósy 2004). A beszédben megjelenő tünetek mögött
pedig számos ok húzódik meg (Illyés 1999, vö. továbbá Bóna 2011).
A kutatáshoz önkéntes toborzással kerestünk kísérleti személyeket, akik nemük és kezességük szempontjából homogének, egyéb demográfiai sajátosságaik tekintetében azonban nem.
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A csoportgyűjtés lehetőségeinek korlátai nem tették lehetővé sem az egységes életkor, sem
az egységes iskolai végzettség kritériumának alkalmazását.
A vizsgálatra önként jelentkező beszélők életkoruknak megfelelő, ép hallással rendelkeztek,
neurológiai betegség, deficit, illetve pszichiátriai kórkép a kísérleti személyekben nem ismert.
A vizsgálatot megelőző hat hónapban beszédterápiában nem részesültek.
Háromféle beszédműfajban (társalgási helyzet, utánmondás és olvasás) készültek felvételek,
a szerző összesen 1 235 megakadásjelenséget vizsgált. A beszédprodukciókat a Praat szoftverrel
elemeztük, az eredményeket egyéni és csoportszinten is bemutatjuk.

Kárpáti Eszter
Az orvosról alkotott kép
karpati.eszter2@gmail.com
Kulcsszavak: orvos-beteg kommunikáció, intézményi kommunikáció, kommunikatív szándék,
diskurzusvilág, pragmaszemantika
Az orvos-beteg viszony per definitionem aszimmetrikus: a sajátos információ birtoklása az orvost
társadalmilag magasabb pozícióba helyezi, intézményi keretek között pedig sajátos hatalommal
ruházza fel cselekvési lehetőségeit illetően. Eszerint megkülönböztethető: a paternalista, informatív, interpretatív és a deliberatív/mérlegelő; más megközelítés szerint: paternalizmus,
konzumerizmus, kölcsönösség (mutuality), tévedés (default) modell (Bigi 2016).
Az orvos-beteg kommunikáció a jellemző funkciók mentén is leírható. A hagyományos
információátadásként és/vagy attitűdök közvetítéseként meghatározott kommunikáció
az egészségügyi ellátás modelljeinek keretei között a hatalmi aszimmetria kiegyensúlyozásának
vagy a klinikai célok elérésének eszköze.
A vizsgálat során kórházi kezelésen átesett személyeket kérdeztünk tapasztalataikról.
Az átlagosan 1 órás strukturált interjúk során feltett kérdések a válaszadók információkérési
és döntési stratégiáját, illetőleg a válaszadóknak az orvosok információadási és meggyőzési
stratégiájáról alkotott képét igyekeztek felmérni.
Hipotéziseink:
(1) Különböző döntési stratégiák léteznek.
(2) Az orvos kommunikatív szerepének megítélése összefügg a betegnek az intézményhez
való hozzáállásával.
Az interjúkat lejegyzés után elemeztük. Minthogy csak a betegek oldaláról vizsgáltuk az orvos-beteg
kommunikációs helyzetet, valójában a bennük kialakuló vélemény változásának dinamizmusát
meghatározó tényezőkre voltunk kíváncsiak.
A vizsgálat eredményei:
(1) A döntési stratégiák nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függetlenül különbözőek lehetnek.
(2) Az orvos kommunikatív szerepének beteg általi megítélése (a tőle várt és kapott információk,
javaslatok, utasítások feltétlen vagy megfontolás utáni elfogadása, esetleg visszautasítása)
az orvos-beteg találkozó három szintjének (közvetlen, köztes, intézményi) egymáshoz való
viszonyában írható le: a jelentések (szándékok) ezek egymásra vetülésében dinamikusan
határozódnak meg.
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Klaudy Kinga
Az aszimmetria hipotézis kiterjesztése a honosítás/idegenítés dichotómiára
klaudy.kinga@btk.elte.hu
Kulcsszavak: aszimmetria hipotézis, kulturális átváltási műveletek, kiterjesztés, honosítás, idegenítés
Az aszimmetria hipotézis (Klaudy 2001) közvetetten bizonyítja az explicitációs hipotézist
(Blum-Kulka 1986). Blum-Kulka az explicitációt fordítási univerzálénak tartotta. Klaudy azonos
nyelvpárok kétirányú egybevetésével igazolta, hogy a kétirányú egybevetésben az explicitációt
vagy implicitációt igénylő műveletek nem szimmetrikusan működnek (szimmetrikus lenne
pl. a következő műveletpár: üres igék betoldása L1-ről L2-re, üres igék kihagyása L2-ről L1-re),
hanem aszimmetrikusan, azaz mindkét irányban betoldás figyelhető meg, mert a fordítók
sokszor elmulasztják az implicitációt ott is, ahol erre lenne lehetőségük. Ebben az előadásban
azt kívánom részletesebben megvizsgálni, hogy a nyelvi műveletekre felállított aszimmetria
hipotézis kiterjeszthető-e a kulturális műveletekre (honosítás és idegenítés), azaz két kultúra
közötti fordítás kétirányú vizsgálatára. Tehát a szélesebb körben elterjedt lingvakultúráról
(pl. angol) a szűkebb körben elterjedt lingvakultúrára (pl. magyar) és vissza. Az általános vélekedés az, hogy amikor a fordító „nagy” nyelvekről és kultúrákról „kis” nyelvekre és kultúrákra
fordít, akkor idegenít, mert minél több információval kívánja gazdagítani a célnyelvi „kis”
lingvakultúrát, amikor pedig kis nyelvekről és kultúrákról nagy nyelvekre és kultúrákra fordít,
akkor pedig honosít, mert nem akarja nagyon megterhelni a nagy lingvakultúra olvasóinak
befogadói kapacitását. Az előadás ezt a hipotézist veti el részben a Klaudy 2007-ben található
angol–magyar és magyar–angol korpusz példái alapján, részben pedig Diane Pearson Csárdás című
angol nyelven írt regényének a magyar kultúrába való „visszafordítása” alapján.

Kóbor Márta
A kommunikációs aszimmetria kezelése weboldalfordítási projektekben
kobor.marta@pte.hu
Kulcsszavak: weboldal, fordítás, aszimmetria, definiálás, explicitálás
Az előadás egy átfogó kutatási projektbe illeszkedik, amelynek keretében egy 200 ezer szavas
többnyelvű korpuszon vizsgáljuk a weboldalak fordításának sajátosságait és módszertani kérdéseit.
Egyik alaphipotézisünk szerint a webes üzleti kommunikáció fontos jellemzője a szimmetriára
való törekvés, melynek eszközeit a fordítóknak is ismerniük és tudatosan használniuk kell
a honlapok fordításakor. Előadásunkban a következő kérdésekre keressük a választ:
(1) Milyen eszközökkel ellensúlyozzák a kommunikációs aszimmetriát a korpuszunkban
szereplő forrásoldalak?
(2) Hogyan működnek az ilyen irányú törekvések az idegen nyelv(ek)re fordított weboldalakon? Milyen módszerekkel tehetjük hatékonyabbá a szimmetria biztosítását célzó
fordítási stratégiákat?
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A B2B (business-to-business) és B2C (business-to-customer) típusú üzleti kommunikációs helyzetek legfőbb sajátosságainak rövid ismertetése után számba vesszük a webes B2C
kommunikáció aszimmetrikus paramétereit, melyek (a szakirodalomban alaposabban körüljárt
szakértő-laikus párbeszédhez sok tekintetben hasonlóan, Askehave – Zethsen 2002) leginkább
az érintettek háttérismereteinek, információs elvárásainak eltéréseihez köthetők.
Ezután a korpuszban előbb azokat az eszközöket és stratégiákat azonosítjuk, amelyek
a forrásoldalakon szolgálják az aszimmetria feloldását (pl. a szakterület- vagy cégspecifikus
terminusokat próbálják érthetővé tenni a „laikus” weboldal-látogatók számára):
(a) a terminusok jelölésével (tipográfiai és egyéb eszközökkel);
(b) funkcionális (nem kanonikus) definíciókkal és/vagy explicitálással;
(c) szinonimák, alternatív megnevezések használatával.
Második lépésben azt vizsgáljuk, hogy a forrásoldalakon azonosított eszközök és stratégiák
tetten érhetőek-e, ugyanúgy működnek-e az idegen nyelvre lefordított weboldalakon, illetve
miből adódhatnak eltérések, fordítási nehézségek.
Az előadás utolsó részében néhány olyan módszert és gyakorlatot ajánlunk a fordításoktató
kollégák figyelmébe, amellyel hatékonyan fejleszthető a B2C-aszimmetria tudatos és a webes
kommunikáció sikerét garantáló kezelése.

Kovács Tímea
Fordítás és optimalitás: angol–magyar / magyar–angol fordítási műveletek
az Optimalitás elméleti keretében
kovacs.timea.phd@gmail.com
Kulcsszavak: fordításelmélet, Optimalitás, szűrők, nyelvi szintek, dinamikus kontrasztok
Az Optimalitás elméleti keretét – generatív nyelvészeti hagyományok alapján – Prince és
Smolensky (1993, 2004) dolgozta ki, amit elsősorban a fonológia, illetve elméleti alapjait
felhasználva a kódváltás (Bhatt – Bolonyi 2007, Kovács 2009), illetve a fordításelmélet (Ali
Darwish 2008) területén is alkalmaznak.
Ezt, az Optimalitás elméleti keretét használta fel Ali Darwish (2008), aki azt állítja,
hogy a megvalósult nyelvi forma, ami a fordítási folyamatban a több szinten zajló döntések
eredményeként jön létre, az adott nyelvi helyzet által megkívánt funkciót a lehető legoptimálisabban tölti be. A mély nyelvi szinteken a felszíni reprezentációért egymással versengő
lehetséges jelölteket (dinamikus kontrasztokat) egy az adott nyelvpárra jellemző kötött
sorrendbe állítható nyelvi szűrők értékelik. Ezek a szűrők egymással hierarchiában állnak és
áthághatók, de az optimális jelöltnek az adott nyelvi szituációban aktivizálódott, legmagasabban
rangsorolt nyelvi szűrőn át kell haladnia, vagyis a szűrő által képviselt funkciót sikeresen
el kell látnia. Az egyes nyelvi jelöltek által sikeresen teljesített nyelvi szűrőket algoritmus alapú
táblázatokban feltüntetve, a nyelvi szűrők rangsora megállapítható. Vagyis az Optimalitás elméletének megfelelően a fordítás mechanizmusát irányító szabályok a felszíni reprezentációk és azok
lehetséges absztrakt nyelvi szinteken megjelenő versenytársainak az egyes szűrőkkel szemben
tanúsított empirikus vizsgálata és algoritmusszerű összesítése alapján megállapíthatók.
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Az optimalitás fordításelméletben való felhasználásának lehetőségeit angol-magyar és
magyar-angol anyanyelvi lektorok által ellenőrzött, elsősorban a közigazgatásban és hatósági
eljárásokban jellemzően előforduló fordított szövegek elemzése során kívánom bemutatni.

Lakatos Szilvia
Romani (lovári) nyelvhasználati kutatás a Berkesden élő oláh cigány családok körében
lakatosszilvi@gmail.com
Kulcsszavak: romani nyelv, nyelvhasználati kutatás, roma/cigány közösség, kétnyelvűség, nyelvcsere
Előadásom során szeretném bemutatni a Berkesden élő oláh cigány családok körében végzett
kutatásom részeredményeit, amely a nyelvhasználati szokások, illetve a nyelvcserefolyamat
feltérképezésére és vizsgálatára irányul.
A kutatás fő célja, hogy feltérképezze a hagyományos oláh cigány családok nyelvhasználati
szokásait, a romani (lovári) nyelvhez való kötődésüket, valamint hogy a romani (lovári) nyelvet
milyen módon örökítik át a szülők gyermekeik számára. Szintén fontos szempont annak a vizsgálata, hogy a romani (lovári) nyelv átadására irányuló szándék és motiváció mennyire intenzíven
van jelen a vizsgált közösség életében. A kisebbségi identitás egyik fontos tényezője a nyelv
megtartása, továbbörökítése, ezért a hagyományok, a történelem, a szokások és ünnepek ápolásán túl fontos szerephez kell juttatni az anyanyelv művelését is (Lakatos 2012).
A kutatás folyamán interjúk készülnek, és az adatgyűjtés során a kérdőíves adatfelvétel
módszere kerül alkalmazásra. A kérdőíves adatfelvételek különböző életkorú, nemű, iskolai
végzettségű személyek bevonásával készülnek, figyelembe véve a kiértékelés során, hogy
a nyelvhasználat milyen összefüggésben van a bevont személy nemével és korával.
A kutatás várható eredménye, hogy pontos képet kapjunk a vizsgált területen élő oláh
cigány családok nyelvhasználati szokásairól, és a romani (lovári) nyelv esetleges háttérbe
szorulásának okairól, továbbá annak tényéről, hogy milyen körülmények között részesítik
előnyben a romani (lovári) nyelv használatát a kutatásba bevont oláh cigány családok.

Lőrincz Julianna
Arany János történelmi balladáinak célnyelvi variánsai
jel2ster@gmail.com
Kulcsszavak: kommunikatív ekvivalencia, ellentét, párhuzam, narráció, időszerkezet, archaizmusok,
újraalkotás
A műfordítás egy irodalmi szövegnek nem egyszerűen a forrásnyelvről a célnyelvre történő
fordítása, hanem a forrásnyelvi kultúrában keletkezett szövegnek mint invariánsnak a célnyelvi
irodalmi szövegalkotási kánonnak megfelelő variánsának létrehozása. Az irodalmi szövegek
fordítása alkotó folyamat, a forrásnyelvi szöveg célnyelvi újraalkotása.
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A forrás- és célnyelvi költői szöveg megfeleltetési viszonyát vizsgálva meg kell állapítanunk,
hogy teljes ekvivalencia nem jöhet létre, a fordítónak engedményeket kell tennie annak érdekében,
hogy a szövegegész szintjén létrejöjjön az egyenértékűségi viszony, amelyet Anton Popovič
kommunikatív ekvivalenciának nevez. A kommunikatív ekvivalencia létrehozása érdekében
a fordító a négy retorikai alapművelet valamelyikét vagy mindegyiket (adjekció, detrakció, transzmutáció, immutáció) alkalmazza. Paradox módon a szöveg különböző szintjein létrejöhetnek
módosulások, ha a szöveg egészében a fordító ezeket kompenzálja. Popovič a forrásnyelvi szöveget
invariánsnak tekinti, ezen belül a feltétlenül lefordítandó domináns részeket, nevezetesen a stílus
elemeit szöveginvariánsnak nevezi. Minden adekvát célnyelvi szöveget pedig a forrásnyelvi
szöveg egy-egy variánsának tekint.
Előadásom második részében Arany János Szondi két apródja c. történelmi balladájának
egy-egy orosz és angol nyelvű fordítását elemzem a kommunikatív ekvivalencia megvalósulása
szempontjából. A forrásnyelvi szöveg különböző célnyelvi kultúrákba történő befogadását
sok tényező befolyásolja. Ezek között a nyelv- és kultúraspecifikus elemeknek nagy szerepük van
a szöveg újraalkotásában, a műfordításban. A magyar történelmi múlthoz kötődő, archaikus
Arany-szöveg célnyelvi újraalkotása során végbemenő azonosságokat és módosulásokat vizsgálom, különös tekintettel a forrásnyelvi szöveg struktúra- és jelentésképző alakzataira (ellentét,
párhuzam, narráció, időszerkezet), valamint a forrás- és célnyelvi szövegek népies, archaikus
szóhasználatára.

Ludányi Zsófia
Idegen szavakkal és nyelvi formákkal kapcsolatos nyelvi ideológiák vizsgálata
orvosok és orvostanhallgatók nyelvről szóló vélekedéseiben
ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu
Kulcsszavak: nyelvi tervezés, nyelvi ideológiák, orvosi nyelv, terminológia, szaknyelvművelés
Az előadás ahhoz a kutatáshoz kapcsolódik, amely az elmúlt két évtized óta zajló, az orvosi nyelv
sztenderdizációjára irányuló tevékenység elemzésével foglalkozik. A szaknyelvművelést
(helyesírási-nyelvhelyességi tanácsadás, idegen szavak magyarítása) túlnyomórészt az orvosi
szakma képviselői végzik, bár akadnak köztük nyelvészek is. Korábbi vizsgálatok kimutatták:
a létező magyar nyelvművelést a nyelvi ideológiákkal való átitatottság jellemzi. Kutatásom előzményeként a tartalomelemzés módszerével feltártam a szaknyelvművelő tevékenység mögött
megbújó legfőbb ideológiákat a mai orvosi nyelvművelést jól reprezentáló Magyar Orvosi Nyelv
folyóirat számai alapján (2001–2015). Mivel az orvosi szakszókincs jelentős része görög–latin,
újabban angol terminus, a legtöbb ideológia az idegen(esnek vélt) nyelvi formákkal kapcsolatos.
Az előadás egy nagyobb kérdőíves kutatás részeredményeit mutatja be, melynek során
több adatközlői csoportnak (orvosoknak és orvostanhallgatóknak, magyar szakos hallgatóknak
és mérnökhallgatóknak) kellett reflektálnia olyan szaknyelvműveléssel kapcsolatos szövegrészletekre, amelyek mögött a korábban feltárt ideológiák húzódnak meg (nyelvi purizmus,
dilaborizmus, extrudizmus stb.). Előadásomban a 190 orvos(tanhallgató) adatközlő válaszát
elemzem: miként vélekednek az idegen szavakkal, nyelvi formákkal kapcsolatos ideológiákról,
feltárva a válaszokban megjelenő esetleges további nyelvi ideológiákat. A kutatás egyik fő
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tanulsága, hogy az orvosok fontosnak tartják a szakszókincsükben fellelhető idegen szavakat,
az orvosi szaknyelv teljes relexifikációjára (az angol terminusok magyarral való felcserélésére)
irányuló törekvésekkel szembeni elutasító attitűd figyelhető meg. A válaszok elemzése ugyanakkor rámutatott, hogy a magyar terminusok megalkotásának mégis van létjogosultsága
a betegtájékoztatás szükségessége miatt. Az orvosok egymás közti kommunikációban viszont
fölöslegesnek tartják a magyarítást, ha a nyelvszokás már szentesítette az idegen terminusokat.

Madarász Eszter
A kérés aszimmetriája
A „lesz egy…” típusú kérések elemzése mozibüfés diskurzusokban
eszter.madarasz@gmail.com
Kulcsszavak: beszédaktus, diskurzus, kontextus, szituáció, stratégia
Előadásomban a kérést kifejező direktívumok különböző típusait és stratégiáit kívánom bemutatni mozibüfés diskurzusokat tartalmazó, empirikus alapú korpuszomból. A kutatás főként
a „lesz egy…” típusú kérések bemutatására és értelmezésére fókuszál. Kísérleti és kiegészítő
jelleggel a korpusz adatainak összevetését 21 alany és 10 mozialkalmazott tesztelésével is
elvégeztem, melynek célja a mozibüfés szituációban potenciális résztvevők (alkalmazottak,
vásárlók) kérési szokásainak, kommunikációs stratégiáinak megfigyelése volt.
Jelen kutatás kiindulási pontja a kérés különböző típusainak feltárása, valamint a „lesz egy…”
típusú megnyilatkozások értelmezése és kategorizálása a korpuszban előforduló kéréstípusok
rendszerében.
Úgy vélem, a „lesz egy…” típusú kérések esetében egy aszimmetrikus kommunikációs
jelenséggel találjuk szemben magunkat. Direkt megnyilatkozásként ugyanis a „lesz egy…”
deklaratív formájú kifejezésnek tekinthető, mely a kérésre utaló performatív ige nélkül jelenik meg, vagyis az ige (lesz) itt nem a kérésnek megfelelő beszédaktus performatív igéje.
A beszédaktus így a kontextus és a konvenció által válik sikeressé, amit a mozibüfés kérési
szituáció elemei (egyenruhában dolgozó alkalmazottak, céges „arculat”, sorban állás stb.)
tesznek lehetővé. A kérési szituációban válik egyértelművé a vásárló szándéka, ezáltal értelmezhetjük kérésként, utasításként és/vagy felszólításként a megnyilatkozást indirekt síkon.
Ez a kettősség adja a „lesz egy…” típusú kérés aszimmetriáját.
A kutatás célja tehát a „lesz egy…” típusú kérés elemzése, kontextus alapú tipologizálása,
a beszédaktus által implikált kérés-felszólítás összefüggéseinek bemutatása a korpusz 2 000
gyűjtött, szituatív megnyilatkozást tartalmazó példaanyagából, mindezt kiegészítve az értelmező
tesztek eredményeinek összevetésével.
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Magyarné Szabó Eszter
Aszimmetrikus kommunikáció egy magyar–német kétnyelvű középiskolai diák
Örkény-fordításaiban
magyarne.eszter@gmail.com
Kulcsszavak: fordítás, Egypercesek, aszimmetria, kétnyelvűség, abszurd
Örkény az Egypercesekben a hagyományos prózát oly módon alakította át, hogy megpróbálta
a lehető legjobban redukálni a terjedelmet, miközben az olvasót a mondanivaló alapos átgondolására késztetni. „Az Egypercesek lényege: a közlés minimuma az író részéről, a képzelet
maximuma az olvasó részéről” – vallotta az író. Mindez még érdekesebb, ha a fordítás felől
közelítjük meg a témát. Az átváltási műveleteket a fordításelméleti szakirodalom sokféleképpen
osztályozza: a művelet oka, célja, szintje, jellege stb. szerint (Klaudy – Salánki 2000). A művelet
elvégzésének több szintjét különíthetjük el. Így beszélhetünk szószintű, szószerkezetszintű,
mondatszintű, továbbá szövegszintű műveletekről (Klaudy – Salánki 2000).
Teresia Mora és Vera Thies fordításai közül öt Örkény-egyperces közös: Gondolatok
a pincében, In memoriam dr. K. H. G., A színész halála, Hogylétemről, Információ. Kutatásomban
egy végzős középiskolai kétnyelvű diák magyar–német fordításait vetem össze a két másik fordító
adaptációival. Az egyik hipotézis szerint a diák lexikai, szintagmatikus, továbbá mondatszintű
átváltásaiban germanizmusok szerepelnek. A másik hipotézis szerint ezek előfordulása nagyjából
hasonló arányban történik, mint Mora és Thies szövegeiben. Az előadás ennek eredményeiről
számol be.

Nagy László
A szép és a csúnya
Nyelvi értékítéletek vizsgálata egyetemi hallgatók körében
nlaszlo@jgypk.u-szeged.hu
Kulcsszavak: metanyelv, nyelvi ideológia, nyelvváltozatok, nyelvi jelenségek, egyetemi hallgatók
Az előadás nem nyelvészek (egyetemi hallgatók) körében végzett empirikus vizsgálat adataiból
nyújt ízelítőt. A vizsgálatnak célja volt a megkérdezett laikusok metanyelvi ismereteinek, nyelvi
attitűdjeinek és nyílt értékítéleteinek megismerése. Kutatásunk során választ kerestünk arra is:
ezeket az adatokat miként lehet jellemezni azokkal a dimenziókkal, amelyeket az angolszász
szakirodalomban jól ismert népi-nyelvészeti munka (Preston –Niedzielski: Folk Linguistics, 2000)
javasolt a köznapi nyelvészeti tudás leírására.
Az előadás először a perceptuális dialektológiából kölcsönzött, a kutatás során használt
vizsgálati módszerek (kérdőív, vaktérkép, interjú) bemutatásával foglalkozik röviden, majd
részletesen ismerteti a vizsgálatból megismert adatokat.
A bemutatott adatokból kiderül: (a) miként ítélik meg a megkérdezett laikusok a szép és
a csúnya nyelvhasználatot, továbbá (b) a megkérdezettek szerint kik és hol beszélnek a leg-
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szebben magyarul, (c) kiknek a beszédjére mondják, hogy a legcsúnyább magyar nyelvhasználat,
(d) milyen nyelvi és nem nyelvi jegyekkel jellemzik a vizsgálatba bevont hallgatók a nyelvváltozatok „szépségét”, (e) milyen nyelvi ideológiákkal hozhatóak összefüggésbe a vélekedések?
Az előadás az adatok bemutatásánál külön kitér a korábbi hazai eredményekkel történő
összevetésre (pl. Terestyéni 1987, Fodor – Huszár 1998, MNSZV).

Nagyházi Bernadette
Aszimmetria a magyar mint idegen nyelv tanításában – a magyartanári képzés margójára
b.knagyhazi@gmail.com
Kulcsszavak: pedagógusképzés, magyar mint idegen nyelv, magyartanítás, specializáció
A magyar mint idegen nyelv tanárainak képzése 1982-ben indult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Központi Magyar Nyelvi Lektorátusán. A továbbiakban több egyetem is csatlakozott
ehhez a képzéshez valamilyen formában; e képzések közös jellemzője a bemenet: a magyar mint
idegen nyelv tanárait egyetemi (bölcsész BA) végzettségű hallgatókból toborozták. A képzési
rendszer aszimmetriáját jelzi, hogy ebből azonban kimaradtak az óvodapedagógia, gyógypedagógia és tanító szakos hallgatók.
Ezt a hiányt felismerve a Kaposvári Egyetem Pedagógia Kara 2014 őszén indította útjára
a Magyar nyelv külföldi/migráns gyerekeknek specializációt. A képzés célja, hogy felkészítse
a jövendő óvodapedagógusokat, tanítókat, gyógypedagógusokat arra – a korántsem elképzelhetetlen – helyzetre, hogy mindennapi munkájukban magyarul nem beszélő, eltérő anyanyelvű
gyerekekkel, diákokkal találkoznak.
A specializációs képzésben egy évfolyam már befejezte kétéves tanulmányait, egy újabb
pedig ebben a tanévben végez. Az előadás célja egy olyan összevető kutatás bemutatása, amelyben
megismerjük a jelentkezett hallgatók előzetes elvárásait és a képzés során szerzett tapasztalatait
több a képzéssel kapcsolatos kérdésben. Ezek között a magyartanítás számára a legfontosabbak
azok, amelyekben a hallgatók megosztják a képzés hasznosságával kapcsolatos benyomásaikat,
véleményüket. Az előadásban a kérdést a kurzusok kezdetén végzett előkutatással összevetve
mutatom be; a várt kompetenciák megszerzését felsorakoztató kérdések éppúgy szerepelnek
benne, mint a képzés során szerzett egyéb tapasztalatok mint hozzáadott érték.
Előadásommal szeretnék hozzájárulni a magyarnyelv-tanítás hazai gyakorlatához,
a megváltozott körülmények bemutatásához a célcsoport tekintetében, illetve – elsősorban –
a pedagógusképzésben ezen a téren ránk váró feladatok összegzéséhez.
A képet árnyalja a tény, hogy a magyartanári képzés ebben a formában a következő
tanévtől nem folytatható.
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Nagyné Foki Lívia
Nyelvészeti paradigmák hatásai a nyelvtantípusokra és a nyelvtan osztálytermi
tanítására: az elméleti nyelvtantól a pedagógiai nyelvtanig
nagyne.foki.livia@sek.elte.hu
Kulcsszavak: pedagógiai nyelvtan, nyelvészeti paradigmák, didaktikai nyelvtanok
A nyelvtan mindig ellentmondásos és vitákat kiváltó területe volt a nyelvtanításnak. Az előadás
röviden felvázolja négy nyelvészeti paradigma tartalmát: a tradicionális, a strukturalista,
a transzformációs-generatív és a funkcionális paradigmákat, ezek hatásait a nyelvtanításra,
ezen belül a nyelvtantanításra. A tradicionális és a strukturalista paradigma a nyelvről és
a nyelvtani szabályokról alkotott tudást helyezte előtérbe, míg a transzformációs-generatív és
a funkcionális paradigma a nyelvhasználatra helyezte a hangsúlyt. Ennek eredményeként
a formális nyelvtantanítás átmenetileg háttérbe szorult.
A vizsgálódás következő pontja a paradigmák hatásaiként létrejövő nyelvtantípusokra
koncentrál, melyek már közvetlen befolyást gyakorolhatnak a nyelvtan osztálytermi tanítására.
A grammatikai paradigmák hatásaiként létrejövő nyelvtantípusok két csoportra oszthatók:
nyelvészeti és didaktikai nyelvtanokra. Ez utóbbi magában foglalja a pedagógiai nyelvtant,
mely az előadás központi fogalma, és melynek meghatározására és lehetséges tartalmának
feltérképezésére törekszünk. A pedagógiai nyelvtan tartalma forrását képezi egyrészt a nyelvtantanítási anyagoknak, másrészt a pedagógiai magyarázatnak. Ezt az értelmezést kibővítve, úgy
gondoljuk, hogy a pedagógiai nyelvtan nemcsak kézzel fogható anyagokat és magyarázatokat
tartalmaz, hanem a tanárok nyelvtannal kapcsolatos képzeteit vagy tévképzeteit is. Ezek ugyanis
jelentősen befolyásolják a nyelvtanárokat osztálytermi döntéseikben. Ebben az értelmezésben
a pedagógiai nyelvtan egy közvetítő szerepet tölthet be az elméleti nyelvtanok és a pedagógiai
gyakorlat között. Következésképpen tantárgyként kell megjelennie a tanárképzési programokban.

Nemes Gyöngyi
Mit gondolsz a helyesírásról? – Elsőéves osztatlan tanár szakos hallgatók
helyesíráshoz kapcsolható attitűdjei
gyongyi0606@freemail.hu
Kulcsszavak: helyesírás, tanárjelöltek, attitűdök, tanulás, tanítás
A kutatásom alapvető célja, hogy felmérje a Pécsi Tudományegyetem két kara (BTK és TTK)
elsőéves tanár szakos hallgatóinak helyesíráshoz való viszonyát, attitűdjeit. A leendő kutatás
elsődleges célkitűzése, hogy kiderítse, melyek voltak azok a szabálymódosítások, amelyeknek
megtanulása gondot okozott nekik és miért (a vizsgálatomban szereplő elsőéves hallgatóknak
ugyanis már A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának változásait kellett figyelembe venniük
akkor, amikor érettségiztek), mely témaköröket tartják könnyebben/nehezebben taníthatóknak,
hogyan befolyásolták mindezek a helyesíráshoz kapcsolható attitűdjeiket. Leendő vizsgálatomhoz
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a kérdőíves kutatási módszert találtam a legmegfelelőbbnek, előadásomban többek között
azokat a kérdéseket vázolnám fel, melyek a készülő felmérés alapjait képeznék majd.
A kutatás lehetséges eredményeit tekintve: a hallgatók helyesíráshoz való viszonya
összességében mutathat negatív és pozitív képet is. A vizsgálat a pozitív attitűdök dominanciáját
várja, viszont ha a hallgatók negatív attitűdjei lennének a dominánsabbak, akkor az a problémára
való rámutatásra és a segítségnyújtásra (a helyesírás hatékonyabb taníthatóságára) hívná fel
a figyelmet.

Oszetzky Éva
Aszimmetria a nyelvpolitikában
oszetzky.eva@pte.hu
Kulcsszavak: nyelvpolitika, nyelvoktatás, a francia nyelv a világban, a francia nyelv a közép-kelet-európai régióban, közoktatás és felsőoktatás
Európai viszonylatban a francia nyelv szerepe stabilnak mondható. Kutatásunk a francia nyelvre
fókuszál Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban két jelentős, már önmagában is
aszimmetrikus periódus összevetésével. Az első a XVI–XX. századi tendenciák vizsgálata, a második pedig a XX–XXI. századi jelenlét elemzése.
Kiindulópontunk az, hogy Közép-Kelet-Európa speciális nyelvi helyzetben van geopolitikai,
kulturális és nyelvpolitikai szempontból is. Célunk az, hogy rávilágítsunk, milyen kihívásokkal
kellett és kell megküzdeni az egyes országokban a nyelvi tervezés területén. Milyen nyelvpolitikai
döntések születtek az elmúlt századokban és évtizedekben, és milyen tendenciákat lehet jelenleg
tapasztalni? Az internacionalizáció milyen hatást váltott ki az egyes országok döntéshozatalában?
A másik fő kérdés az, hogy az 1990-es években tapasztalt jelentős fellendülést követően
miért esett vissza a francia nyelvet tanulók számának növekedése a közép-kelet-európai régióban.
Miként lehet megfordítani ezt a jelenséget, milyen harcokat kell megvívni azért, hogy a francia nyelv
visszavegye jogos helyét globalizációs világunkban? Milyen lehetőségek és megoldások vannak
az Európai Unió keretein belül?
A francia mint világnyelv jelenléte az öt kontinensen vitathatatlan, státusza azonban változott. Véleményünk szerint Európában a francia nyelv továbbra is meghatározó szerepet kell,
hogy betöltsön. Az erőfeszítések ennek értelmében a következők: a korai nyelvoktatás segítése,
a kétnyelvű osztályok támogatása a középiskolában, egyes szakmákban prioritás a francia nyelvnek, az egyetemi francia nyelvi tanszékek jelentőségének növelése, a francia nyelvű egyetemi
oktatás és a kutatóközpontok segítése.
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Pap Andrea
Aszimmetrikus viszonyok az udvarias magyar nyelvi viselkedésben:
bók és válasz kontextusban
andipap@gmail.com
Kulcsszavak: udvariasság, bók-válasz, interperszonális kapcsolat, hatalmi viszony, nyelvi szerénység
A mindennapi kommunikáció különféle viszonyok mentén alakul. Az egymás iránti szociális
figyelemhez köthető az interperszonális kapcsolatok alakítása, amit az udvarias nyelvi viselkedés
segít. Egy kijelentés udvariassága, udvariatlansága az adott kontextusban, a fennálló viszonyok
alapján értelmezhető. Az „objektív” udvariasság arra reflektál, hogy egyes nyelvi megoldásokat
udvariasabbnak érzünk másoknál (például a főnökkel, tanárral szemben). A „szubjektív” udvariasság a nyelvi viselkedés szituációfüggőségére utal, ami jelen vizsgálatokban is hangsúlyozódik.
A bók az udvariasságnak egy jellegzetes megnyilvánulási módja, a válaszok a beszélőnek a dolgok
állásával kapcsolatos magatartását jelenítik meg, értékelő viszonyulást kifejezve.
Eddigi (magyar, olasz korpuszon végzett) kutatásaim a bókra adott válaszokban alkalmazott stratégiákra irányultak. Jelen magyar nyelvi vizsgálatok az aszimmetrikus kommunikációra
fókuszálnak. Az előadás azt kívánja bemutatni, hogy a hatalmi viszony hogyan befolyásolja a bókra
adott válaszok minőségét, a nyelvi szerénység mértékét. A vizsgálat célja annak megfigyelése,
hogy a bók-válasz kontextusban milyen funkciója van az aszimmetrikus viszonyoknak, miként
határozzák meg a válaszadás módját. A főnök-beosztott, tanár-diák közötti kommunikáció általában aszimmetrikus (a vizsgálatokban megfigyelhető), ami a közlés formájában és tartalmában is
megnyilvánul. A bókra adott válaszokban a nyelvi szerénység különféle (direkt/indirekt) módon
mutatkozik meg (Leech 1983).
A vizsgálati korpuszt egy általam összeállított diskurzuskiegészítő teszt segítségével gyűjtöttem (több nyelvre kiterjesztett módszer: Blum-Kulka 1982, Szili 2004), a válaszadók 20-30 év
közötti fiatalok. Az egyes szituációkban a bókok a külsőre, valamint a teljesítményre vonatkoznak.
A beszédpartnerek közötti szociális viszonyok több szinten megjelennek (aszimmetrikus, hatalmi
viszony: tanár-diák/főnök-beosztott).

Pelcz Katalin
A modellalapú oktatási módszer bemutatása a MagyarOK tankönyvcsalád példáján
pelcz.kata@pte.hu
Kulcsszavak: modellalapú oktatás, modellek ismérvei, modellek változása nyelvi szintek szerint,
természetes nyelvhasználat
A MagyarOK magyar mint idegen nyelv tankönyvcsalád köteteinek fő oktatásmódszertani
vezérelve a modellalapú nyelvoktatási módszer. Némi egyszerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy
az anyanyelvi beszélők nyelvük elsajátításában és kompetens használatában már létező, bevált
modellekre támaszkodnak, erre épül a természetes nyelvhasználat. Az elemeket az ismételt
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találkozások rögzítik. Nyelvtanulóként ezeket a nyelvi elemeket nem könnyű felismerni, hiszen
a nyelvi elemmel való találkozások száma korlátozott. A tanítás során fokozott figyelmet kell
nekik szentelnünk a modellek használatára és tanítására, mert ezen elemek ismerete nélkül
meglehetősen nehéz az anyanyelvi beszélőhöz hasonló (szóbeli és írásbeli) nyelvi produktumokat létrehozni.
A sikeres kommunikáció érdekében a nyelvtanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy
az anyanyelvi beszélő az adott helyzetben szándékának megvalósítására milyen nyelvi elemeket
használna. Az egy-egy közléshelyzetben lehetségesen előforduló összes nyelvi elemet egy tankönyvben vagy egy órai beszélgetés előtt természetesen lehetetlen felsorolni, de erre nincs is
szükség. A nyelvi minták között ugyanis létezik egyfajta gyakorisági rangsor, amelynek ismeretében lehetőségünk nyílik arra, hogy a(z) (adott regiszterben) nagy gyakorisággal előforduló,
jellemző nyelvi eszközöket, grammatikai és szintaktikai szabályszerűségeket mutassuk be
először. Vagyis: a nyelvtanulónak a lehetséges minták helyett érdemes gyakran használt, valószínű mintákat adni.
Az előadás célja, hogy rendszerben mutassa be a könyv szerzői által kidolgozott modellalapú nyelvoktatás alappilléreit; ismertesse miként használhatók nyelvi modellként a tankönyvi
szövegek, a nyelvtanár és az anyanyelvi beszélők megnyilvánulásai. Az előadás kitér arra, miként
értelmezheti modellként a nyelvtanuló a tananyagban megtalálható és a tanítás során megjelenő
írott és hangzó szövegek elemeit, végezetül vizsgálja, hogy a tanítás során megjelenő nyelvi elemek
milyen kritériumoknak felelnek meg ahhoz, hogy modellként szolgáljanak.

Polcz Károly
Beszédaktusok kontextuális tényezőinek változása az angol–magyar filmfordításban
kpolcz@gmail.com
Kulcsszavak: audiovizuális fordítás, pragmatika, beszédaktusok, kontextuális tényezők, fordítási
aszimmetria
A konvencionálisan indirekt direktív beszédaktusok mind az angol, mind pedig a magyar nyelvben úgy jönnek létre, hogy a beszélő azokra a kontextuális tényezőkre kérdez rá, amelyek a kért
cselekvés elvégzését lehetővé teszik, vagyis a hallgató hajlandóságáról (Megtenné X-et?),
képességéről (Meg tudná tenni X-et?), engedélyéről (Megkérhetem, hogy…?), véleményéről
(Mi lenne, ha…?), a cselekvés elvégzésének lehetőségéről (Lehetne-e…?) és a végrehajtásnak
útjában álló lehetséges akadályokról érdeklődik (Miért nem teszi meg X-et?). Ennek alapján
megkülönböztethető a hajlandóság, a képesség, az engedély, a lehetőség, a vélemény és az ok
kontextuális tényezője.
Az előadás célja a kontextuális tényezőkben megfigyelhető aszimmetria feltérképezése
a konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításában. A vizsgálat a következő két kutatási
kérdésre keresi a választ: (1) Hogyan változnak meg a kontextuális tényezők a konvencionálisan
indirekt beszédaktusok fordítása során? (2) Milyen pragmatikai hatásokkal jár a kontextuális
tényezők változása a célnyelvi szövegben?
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A kutatásban két adatbázis szerepel. A fordítási adatbázisban amerikai filmsorozatok
szövegéből gyűjtött, összesen 953 kérdő formájú indirekt direktív forrásnyelvi és fordított
beszédaktus található, míg a kontrolladatbázis magyar filmsorozatokból gyűjtött 599 autentikus
beszédaktust tartalmaz. A beszédaktusok adatbázis-kezelő szoftverrel történő elemzése azt
mutatja, hogy a forrásnyelvi utasításokban, kérésekben és tanácsokban azonosított képesség
kontextuális tényezője a célnyelvben hajlandóságra változik. A fordítási adatbázis és a kontrolladatbázis összevetéséből kimutatható, hogy a hajlandóság és a képesség kontextuális tényezője
hasonló arányban jelenik meg a fordított és az autentikus beszédaktusokban. Ebből arra következtethetünk, hogy a fordítók a célnyelvi normát követik.

Pusztai-Varga Ildikó
Élet ÉS fordítás: Műfordítói kompetencia 40 éves távlatban
ildiko.pusztai.varga@gmail.com
Kulcsszavak: Élet és Irodalom, PETRA-E Referenciakeret, műfordítás-kutatás, műfordítói
kompetencia, műfordítás-oktatás
A műfordítás-kutatás bár kedvelt és egyúttal a laikus olvasóközönség érdeklődését is gyakran felkeltő, mégis sokat vitatott területe napjainkban is a fordítástudományi kutatásoknak.
Tanulmányok, konferencia-előadások teszik fel újra és újra a kérdést: megragadható-e
a műfordítói kompetencia? Tanítható-e a műfordítás? Míg a szakfordítás esetében ezekre
a kérdésekre egyértelmű választ ad mind a tudományos kutatás, mind a szakmai diskurzusközösség, a műfordítás vonatkozásában koránt sincs egységes álláspont.
Előadásomban a műfordítói kompetencia kérdéskörét járom körül, két konkrét példa
vizsgálatával helyezve történeti távlatba az elemzést. Az Élet és Irodalom című irodalmi és
politikai hetilap hasábjain Bart István által 1975-ben elindított, a műfordítás műhelytitkait
feltáró beszélgetéssorozat alapján foglalom össze a korszak elképzelését, véleményét a műfordítói munkáról. Majd egy aktuális, napjainkban lezárult kutatási projekt által rendszerszerűen feltárt, a műfordításhoz szükséges készségeket mutatom be. A PETRA-E Referenciakeret
egyszerre kompetenciamodell és tanulási pályamodell, amely magában foglalja a kompetenciák
felmérésének minősítési kritériumait is. Megnevezi azokat a kompetenciákat, amelyekre szükség
lehet ahhoz, hogy valakiből műfordító váljon, illetve megmutatja a szükséges kompetenciák
megszerzéséhez vezető lépéseket és szinteket. Előadásomban e két, 40 éves korszakot átívelő
példa összehasonlító elemzése eredményeképpen foglalom össze a műfordítói kompetencia
megközelítési módjait és elemeit, röviden kitérve a műfordítás oktathatóságának kérdésére is.
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Reményi Andrea Ágnes
Tanulói korpusz kvantitatív elemzése a vizsgavalidálás előkészítésére:
Szövegváltozók és elemzési eszközök kiválasztása
remenyi.andrea@btk.ppke.hu
Kulcsszavak: az angol mint idegen nyelv, idegennyelvi mérés, vizsgavalidálás, írott szövegek
kvantitatív elemzése, tanulói korpusz
A PPKE anglisztika szak első évének végén esedékes, a Közös Európai Referenciakeret (KER)
szerint B2+ szintű nyelvi szűrővizsga (röviden alapvizsga) validálásának előkészítésekor
felmerült a kérdés, hogy a szövegalkotási feladat során megírt szövegek milyen szövegszintű,
olvashatósági, szintaktikai és szókincsbeli jellemzőkkel rendelkeznek, illetve milyenekkel
kellene rendelkezniük. A pilot vizsgálatban ezért háromrészes tanulói szövegkorpuszt vizsgáltunk: 25 alapvizsgán írt szöveget, 25 mintaszöveget (Cambridge FCE és CAE modellszövegeket),
valamint 25 az alapvizsga előtt álló hallgatói szöveget (összesen75 szöveg, 18 621 szó).
A kutatás általános kérdése, hogy az alapvizsga valid és megbízható módon méri-e a vizsgázók nyelvtudását a KER B2+ szinten. Ezen belül jelen kutatás azt vizsgálja, hogy milyen
szövegváltozókkal és milyen statisztikai eszközökkel célszerű ezeket az elemzéseket elvégezni
az írott szövegalkotási feladat során alkotott szövegek tekintetében.
A kvantitatív elemzés a teljes korpuszon, illetve a három alkorpuszon részben gépi, részben
kézi módszerrel történt – az alábbi változókon:
(a) szövegenként a szószám, a mondatok/tagmondatok/T-egységek száma, a mondatok/
/tagmondatok/T-egységek átlagos hossza, és a mondatok-tagmondatok aránya (Lu 2010)
(b) olvashatóság (Flesch – Kincaid iskolai évfolyamszint-teszt, Scott 2017)
(c) szókincsprofil: K1, K2, AWL szintű szavak aránya (szócsalád, típus és token szinten),
típus-token arány, szókincssűrűség (a Lextutor elemzőjével, Cobb 2017)
(d) perfekt aspektusú igei szerkezetek, feltételes módú igei szerkezetek és a nem finit
igei szerkezetek és tagmondatok száma és aránya (kézi elemzéssel)
(e) a nyelvtani és szókincspontszám, a szövegre adott érdemjegy (a mintaszövegekhez is
rendeltünk értékeket)
A statisztikai elemzés során a fenti változók összefüggéseit rangkorrelációval, klaszter-,
faktor- és diszkriminanciaelemzéssel igyekeztünk kimutatni. Az előadásban mind a változók,
mind az elemzési módszerek közül kiemelem azokat, melyek ezen a kisméretű, háromrészes
korpuszon beváltak.
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Riszovannij Mihály
Német–magyar aszimmetriák Goldziher Ignác magyar nyelvű munkáiban
riszov@gmx.de
Kulcsszavak: Goldziher Ignác, történeti szaknyelvkutatás, orientalisztika, német–magyar
aszimmetriák
A 19. század utolsó harmada Magyarországon a polgárosodás és gazdasági fellendülés mellett
a tudományok fejlődésének, új diszciplínák meghonosodásának és megerősödésének korszaka is
egyben. Ezzel együtt járt a még képlékeny tudományos szaknyelv folyamatos alakulása, sztenderdizációja, ezért a korabeli szakmunkák érdekes adalékokat nyújtanak a történeti szaknyelvkutatás
számára. A születő hazai orientalisztika nemzetközileg elismert képviselője, az iszlámtudomány
egyik megalapítója, Goldziher Ignác – szédületesen induló, majd megtorpanó – tudományos karrierje hosszú várakozás után a budapesti egyetemen teljesedett ki. Nagyszabású korai tudományos
programja az összehasonlító vallás- és kultúrtörténet volt, mely később „szűkült” az iszlámtudomány és arabisztika kutatására. E programot a magát tudatosan magyar polgárként definiáló tudós
magyar nyelven (is) kívánta megvalósítani, biztosítva egyúttal a tudományos ismeretterjesztést
a művelt nagyközönség felé. A nem magyar anyanyelvű Goldziher azonban a német tudományosság
és szaknyelv hatása alatt állt, életművének nagy része is német nyelvű, ezért magyar nyelvű írásaiban sajátos (szak)nyelvi aszimmetriák figyelhetők meg, terminológiában és stílusban egyaránt.
Az előadás ezeket az aszimmetriákat mutatja be, építve a tudománytörténeti szakirodalom
(Simon Róbert, Ormos István) eredményeire, egy különleges fordítási projekt (Goldziher magyar
nyelvű írásainak német nyelvű kiadása) tapasztalataival kiegészítve.

Rosenberg Mátyás
A beás dialektusok aszimmetrikus reprezentációja
matyas.rosenberg@gmail.com
Kulcsszavak: beás, nyelvjárások, kategorizáció, dialektológia
A Magyarországon beszélt beás nyelvváltozatok többségét napjainkig nem érintette az írásbeliség.
Az eddig napvilágot látott nyelvleírások, amikor „beás nyelvről” szólnak, tulajdonképp egyetlen
dialektust tárgyalnak beásként, a szerzők egy-négy adatvételi helyen többnyire egy-egy informátorra alapozva végezték munkájukat. Az általam végzett többéves dialektuskutatás előzetes
eredményei révén elsőként arra a kérdésre kívánok válaszolni, hogy van-e eltérés a szakirodalom
és a nyelvközösségek gyakorlata között, azaz milyen mintázatot találunk Magyarországon 80 mintavételi pont alapján, és ez mennyiben tér el a várt adatoktól. Az így kapott eredményeket összevetem
négy szomszédos országban található, korábban nem kutatott beás közösségektől gyűjtött mintával.
Előadásomban elsősorban a létige paradigmáját kívánom vizsgálni, melynek eredményei
teljesen másról tanúskodnak, mint az eddig ismert háromosztatú beás dialektális és etnikai kategorizáció alapján várhatnánk. A nyelvföldrajzi vizsgálatok arra is rámutatnak, hogy a jelenlegi
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tankönyvek, szótárak és segédanyagok megalkotása révén a nyelvi korpusztervezésben a beás több
dialektusa és aldialektusa közül kizárólag a bánáti–erdélyi (árgyélán) nyelvjárás egy aldialektusa
vesz részt, így a nyelvjárási reprezentáció is aszimmetrikus. Végül bemutatom, hogy az általam
vázolt adatok alapján egy egyszerű morfológiai probléma révén feltárt összefüggések pedig
nemcsak a beás közösségek nyelvi gyakorlatára világítanak rá, de a román dialektológia néhány
olyan kérdését is tisztázhatják, melyek megválaszolásában épp a beások által beszélt nyelvváltozatok vizsgálata segíthet.

Sárdi Csilla
Szövegkohéziós eszközök alkalmazása angol szakos hallgatók írott szövegeiben
sardi.csilla@btk.ppke.hu
Kulcsszavak: szövegkohézió, szövegkoherencia, nyelvi tudatosság
Előadásom kiindulópontjaként saját szakmai tapasztalatom szolgál. Haladó (B2+ és C1) nyelvtudással bíró angol szakos hallgatók írásos munkáira számos esetben jellemző, hogy a szöveg
koherenciája nem megfelelő szintű, és ennek egyik oka a szövegkohéziós eszközök mellőzése
vagy hibás használata. Vizsgálódásom fókuszában az a kérdés áll, hogy haladó nyelvtudásszintű
angol szakos hallgatók szövegalkotása milyen jellegzetességeket mutat és milyen fejlődésen megy
keresztül a szövegkohéziós elemek használata tekintetében akkor, ha a szöveg készítése során
a hallgatók ezzel kapcsolatban explicit útmutatást és visszajelzést kapnak. A kérdést empirikus
kutatás keretein belül vizsgáltam. Akciókutatást végeztem 2. évfolyamos anglisztika és osztatlan
angoltanár szakos hallgatók bevonásával, ahol egy általános angol nyelvgyakorlat tantárgy
keretein belül a résztvevők általános témájú összehasonlító esszét készítettek. A munka több
fázisból állt, és a hallgatók az egyes fázisok kezdetén útmutatást, a végén pedig személyre szabott
visszajelzést kaptak az elkészített szövegről. Az akciókutatás középpontjában ez az egy szemeszteren keresztül tartó kísérleti tanítás állt, amelynek eredményeit két módszerrel vizsgáltam.
Egyrészt az egyes fázisokban elkészült szövegeket hasonlítottam össze a szövegkohéziós eszközök használata szempontjából. Másrészt kérdőíves felmérést készítettem, ahol a hallgatóktól
kértem visszajelzést a szövegalkotásra vonatkozó tanári útmutatással kapcsolatban. A kutatás
eredményei azt mutatják, hogy azok a tanítási technikák, amelyek a nyelvi tudatosság szintjének
fejlesztését szolgálják (pl. személyre szabott rávezető kérdések használata, mintaszövegek
elemzése, véleményezése és módosítása) eredményre vezettek a szövegkohézió és -koherencia
erősítése tekintetében.
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Sermann Eszter
Adatkategóriák egy készülő terminológiai adatbázisban
eszter.sermann.lingo@gmail.com
Kulcsszavak: terminológiai adatbázis, hallgatói projektmunka, a terminológiai módszerek
oktatása, adatkategóriák
A terminusok kezelése, a terminusok fordítására vonatkozó elvek, a terminológiakezelő szoftverek
használatának megismertetése a fordítóképzés egyik fontos feladata, mivel a terminológia gyakorlatában való jártasság előnyt jelent a leendő fordítók számára a munkaerőpiaci versenyben.
Az előadás célja egy hallgatói projektmunka keretében készülő terminológiai adatbázis
adatkategóriáinak bemutatása. A kétnyelvű (IT-HU) adatbázis az SZTE fordító és tolmács mesterképzési programjában a Gazdasági szakfordítás kurzus keretében valósul meg a 2017/2018-as
tanév őszi félévében. A projekt eredményeként a hallgatók egyrészt gyakorlati tapasztalatokat
szereznek a terminusok kezeléséről, másrészt pedig hatékony, további nyelvekkel és tárgykörökkel bővíthető fordítói segédeszközt hoznak létre. Az előadás első részében a projekt lépéseit
mutatom be: előkészítés, a tárgykör meghatározása, a korpusz összeállítása, terminuskivonatolás,
kidolgozás, záró szakasz. Ezután sorra veszem a terminológiai adatbázisokra vonatkozó szakirodalom, valamint az ISO 704:2009 Terminology work – Principles and methods (Terminológiai
munka – Elvek és módszerek) című szabványa alapján az adatbázisok minimálisan szükséges
adatkategóriáit (pl. terminus, tárgykör, definíció, kontextus, forrás stb.).
Hogyan valósul meg a tárgykör meghatározása? Melyek a minimálisan szükséges adatkategóriák a készülő terminológiai adatbázishoz? Milyen módszerekkel lehet megbízható forrásokat
felkutatni? Milyen definíciótípusok szerepelnek a terminológiai szakirodalomban? Milyen típusú
definíciókat célszerű alkalmazni az adatbázisban? Melyik a legalkalmasabb formátum az adatok
elhelyezésére? Az előadás második részében ezekre a kérdésekre keresem a választ.

Sólyom Réka
Aszimmetria az újszerű nyelvhasználatban: neologizmusok a közlő és a befogadó oldaláról
solyomreka@hotmail.com
Kulcsszavak: aszimmetria, elvonás, igekötő, képzés, neologizmus
Az előadás a napjaink magyarnyelv-használatában megjelenő újszerű nyelvhasználatra, azon
belül is a neologizmusok befogadására fókuszál. Szűkebben olyan új szavak használatával foglalkozik közlő és befogadó szempontjából, amelyek képzéssel (pl. bankol, ikertornyozik, lájkol),
elvonással (pl. árfolyamrögzít, kamubejelent, 3D nyomtat), valamint a be igekötő megjelenésével
(olyan alakulatok esetében, ahol hagyományosan más igekötő szerepel, vagy nem szerepel igekötő, pl. bejósol, beketyeg, bekommentel) jöttek létre. A szerző által a „tízes években” (2010-től,
mintegy 1 500 adatközlővel) felvett kérdőívek vonatkozó válaszait elemezve az előadás arra
keresi a választ, hogy az új szavak használatával hogyan reprezentálódhat egy adott csoporthoz
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(pl. életkori csoporthoz, szubkultúrához, közösséghez stb.) tartozás. Az előadás oly módon kapcsolódik a kongresszus központi témájához, hogy feltételezi: a fenti esetekben a neologizmushasználat
következtében megértés- és attitűdbeli különbségek mutathatók ki akkor, amikor nem az adott
csoporthoz tartozó befogadó olvassa vagy hallja a neológ nyelvi jelenséget, illetve fejti ki véleményét
a kérdőívben megadott neologizmus jelentésével, stílusával kapcsolatban; ez a szituáció pedig
aszimmetrikus kommunikációs helyzetet alakíthat ki. Az újszerű és/vagy szleng stílusú nyelvhasználat következtében ugyanis az elmúlt évek kutatói tapasztalatai alapján kirajzolódni látszanak
azok a különbségek közlő és befogadó jelentéskonstruálási, értelmezési, viszonyulási stratégiáiban,
amelyek eredményeképp aszimmetrikus kommunikációs szituációban a két fél közül az egyik
– a neologizmushasználó közlő – befolyása, kompetenciája nőhet, míg a másiké – a befogadóé –
csökkenhet. A vizsgálódások során kapott válaszokból válogatva kimutathatóvá válnak olyan
attitűd- és befogadásbeli különbségek (pl. „helytelen nyelvhasználat” vs. „menő szavak”), amelyek
segítséget nyújthatnak az előadás hipotézisének igazolásában.

Sturcz Zoltán
Aszimmetrikus viszonyok a képzési és a munkaadói nyelvi elvárások között
sturcz.z@eik.bme.hu
Kulcsszavak: felsőoktatás, nyelvi elvárások, kimeneti követelmények, munkaadói elvárások,
állásbörze-elemzések, ütközések
A bolognai képzés bevezetésével felsőoktatási képzési rendszerünk háromfokozatúvá vált:
alapképzés, mesterképzés, doktori képzés. A későbbiek során kiegészült a negyedik fokozattal,
a felsőoktatási szakképzéssel. A törvényi és rendeleti szabályozások kijelölték ezekre a képzési
fokozatokra a nyelvi kimeneti követelményeket. A nyelvi követelményeket – az alapképzések
és a mesterképzések tekintetében – a képzési és kimeneti követelmények külön pontokban,
szövegszerűen és tételesen rögzítették. Ezekben a pontokban döntően az egy középfokú általános
nyelvvizsga a kimeneti meghatározás. Az állásbörzék elemzése és a munkaadói vélemények feldolgozása azt mutatja, hogy a kiírt követelményeket a gazdaság nyelvi szükséglete mind szintben,
mind pedig a nyelvek számát, mind pedig a nyelvtudás tartalmát és jellegét tekintve átírta,
felülírta: a gazdaság mást és többet vár el. A kimeneti követelmények és a gazdaság elvárásai
között egyértelműen aszimmetrikus viszonyok álltak elő. A törvényi és a rendeleti keretek
több olyan további elemet is tartalmaznak, vagy nem is definiálnak, amelyek aszimmetriára utalnak, vagy azt idéznek elő a nyelvoktatás és az elvárható kimeneti nyelvi teljesítmény során. Ezek
között sorolható fel a nyelvtanárok legyengített státusza, a lektorátusok meghatározatlan helyzete,
ezekből következően a nyelvi választék beszűkítése, a második vagy harmadik nyelv, továbbá
a szaknyelv tanításának, tanulásának bizonytalansága. A vizsgálat tárgya az is, hogy a lektorátusok
egyrészt milyen nyelvpedagógiai eszközökkel próbálják csökkenteni az aszimmetrikus viszonyokból származó hátrányokat, másrészt hogyan próbálnak eleget tenni a külső elvárásoknak.
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Szabó Martina Katalin
Az értékvesztés és az értékváltás jelenségeinek vizsgálata a pszichológiai, valamint
a szemantikai motiváció szempontjából
mszabo@precognox.com
Kulcsszavak: negatív emotív elemek, értékváltás és értékvesztés, pszichológiai motiváció,
szemantikai motiváció, pragmatika
Az előadásban az értékvesztés és az értékváltás jelenségeit tárgyalom részletesen a pszichológiai,
valamint a szemantikai motiváció szempontjából.
Ezek azok az elemek, amelyek lexikai szinten negatív emotív tartalommal rendelkeznek
ugyan, azonban fokozó funkcióban képesek azt részben vagy egészben elveszíteni (pl. rohadt jól),
sőt bizonyos esetekben arra is, hogy negatív tartalmuk ellenére pozitív értékelést fejezzenek ki
(pl. brutális koncert). Az előbbit értékvesztésnek, az utóbbit értékváltásnak nevezem.
A jelenségekkel az elméleti és az alkalmazott kutatások oldalán egyaránt csekély számú
dolgozat foglalkozik, és a szakirodalom a vizsgált elemekre vonatkozó megállapításokat illetően
nem egységes.
Az előadásom kettős céllal bír: Egyrészt górcső alá veszem azokat a pszichológiai tendenciákat
(pozitív torzulás, negatív torzulás és kongruencia), amelyek a negatív emotív elemek használatát
motiválhatják. Másrészt valós nyelvi példák alapján beható vizsgálat tárgyává teszem a szemantikai
motiváció kérdését.
A szemantikai motivációt illetően a következők mellett érvelek: az értékvesztő elemek
a szemantikai motiválatlanság tekintetében csupán inherens (pozitív vagy negatív) értékelő
szemantikai tartalmú alaptagok mellett viselkednek egységesen, ahol is deszemantizálódnak.
Inherens értékkel nem rendelkező alaptagok módosítóiként a szemantikai kiüresedés nem
rendszeres. Emellett amíg bizonyos negatív emotív elemek betölthetik az értékváltó funkciót
(pl. brutális), addig más, értékvesztésre egyébként képes elemek nem (pl. rohadt). A jelenséget
a vizsgált elemek lexikai szintű emotív tartalmával hozhatjuk összefüggésbe.
Az előadásom fontos célja, hogy rámutassak a pszichológiai és a szemantikai motiváció
dinamikus kölcsönhatására.

Szabó Martina Katalin1 – Galántai Júlia2
Egy magyar nyelvű spontán beszélt nyelvi korpusz (HuTongue) létrehozásának tapasztalatai
1
2

mszabo@precognox.com
juliagalantai@gmail.com

Kulcsszavak: spontán beszélt nyelv, korpuszépítés, annotáció, pletykakutatás, hálózatkutatás
Az előadásban a HuTongue korpusz létrehozásának tapasztalatairól, az annotálási módszer
megtervezésének dilemmáiról és az alkalmazott megoldásokról számolunk be.
Az elmúlt évtizedekben számos spontán nyelvi korpusz született a világ különböző nyelvein
(vö. Hemphill et al. 1990, Crowdy 1993, Oostdijk 2000, Maekawa et al. 2000). Ami a magyar nyelvet
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illeti, a legtöbb beszélt nyelvi adatbázis olvasott szövegekből áll (vö. Gósy et al. 2012). Jelenleg
egyetlen magyar spontán beszélt nyelvi korpuszról van tudomásunk, az ún. BEA korpuszról
(vö. Gósy et al. 2012). Ugyanakkor a korpusz kialakításakor elsősorban a fonetikai tárgyú kutatásokat kívánták támogatni, ezért az adatbázis egyéb (például társadalomtudományi célú)
vizsgálatokra csupán korlátozott mértékben alkalmazható.
A HuTongue egy egyedülálló adatbázis: tudomásunk szerint ez az egyetlen magyar nyelvű,
nagyméretű spontán beszélt nyelvi korpusz, amely teljes egészében manuálisan gépelt és annotált.
A korpuszban feldolgozott szövegeket hétköznapi szituációkban, külső ingerektől teljesen
elzárt környezetben keletkezett spontán nyelvi produktumok alkotják. A rögzítés napi 24 órában
történt nyolc napon keresztül, ami megközelítőleg 500 órányi hanganyagot tesz ki.
A korpusz feldolgozása két fázisban történt, először a hanganyag gépelésére, majd később
annotálására került sor. Az annotátorok ezt követően az írott korpuszt további annotációs tagekkel
látták el.
A korpusz létrehozásának céljai közé tartozott, hogy mind a szövegek típusa, mind az alkalmazott annotáció tekintetében olyan korpuszt hozzunk létre, amely lehetővé teszi a pletyka
jelenségének beható vizsgálatát.
Az előadásban részletesen beszámolunk a gépelési és annotálási fázis nyelvészeti, szociológiai, valamint technológiai tárgyú dilemmáiról. Ismertetjük a munka eszközeit, az annotáció
alapelveit, a minőségbiztosítás megoldásait, valamint a korpusz első vizsgálati eredményeit is.

Szabó Martina Katalin1 – Ilyés Virág2 – Nyíri Zsófi3
A negatív emotív elemek szóasszociációs adatbázisa
mszabo@precognox.com
vilyes@precognox.com
3 zsnyiri@precognox.com

1

2

Kulcsszavak: negatív emotív elemek, adatbázis-építés, szóasszociációs adatbázis, mentális lexikon,
aktivációterjedéses hálózati modell
Az előadásban egy szóasszociációs adatbázis létrehozásáról számolunk be, amelyet a negatív
emotív elemek vizsgálatához készítettünk.
Negatív emotív elemekként utalunk azokra a kifejezésekre, amelyek lexikai szinten negatív
emotív szemantikai tartalommal rendelkeznek ugyan, azonban fokozó funkcióban képesek azt
részben vagy egészben elveszíteni (pl. rohadt jól), sőt bizonyos esetekben arra is, hogy negatív
tartalmuk ellenére pozitív értékelést fejezzenek ki (pl. brutális volt a koncert). A jelenség elméleti és alkalmazott nyelvészeti, különösen nyelvtechnológiai szempontból figyelemre méltó.
A szóasszociációs adatbázisok a mentális lexikon modellezésének fontos kutatási és
fejlesztési eszközeiként szolgálhatnak. Adatbázisunk segítségével elemezhetjük a szemantikai szerveződés sajátosságait, emellett hozzájárulhatunk a számítógépek számára kezelhető
fogalmi rendszerek kialakításához.
Az adatfelvételt egy online kérdőív segítségével végeztük. 36 ingerszóval dolgoztunk, amelyek közül négy-négy elemet kaptak az adatközlők. Az ingerszók a szemantikai tartalmat illetően
a következő megoszlást mutatják: 29 negatív emotív elem, négy a meglepetés emócióval összeMANYE 2017
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kapcsolható, két semleges, valamint egy pozitív fokozó elem. Szabad asszociációt alkalmaztunk,
és az adatközlők maximum öt asszociációt adhattak. A szemantikai előfeszítést a hívószók közé tett,
vizuális megoldást követelő feladatokkal semlegesítettük. A kérdőív végén az adatközlőkre vonatkozóan további adatokat is felvettünk.
Az előadásban részletesen ismertetjük az adatbázis létrehozásának okát, célját, anyagát
és alapelveit, az adatok gyűjtésének, kezelésének és feldolgozásának a módszerét, valamint
az adatok részletes kvantitatív és kvalitatív elemzését, vizsgálati eredményeit.

Szalai Andrea
Pragmatikai szerep és társadalmi nem
szalaia71@gmail.com
Kulcsszavak: szociopragmatika, viszonyulás, kapcsolati rítusok, gender-aszimmetria, romani nyelv
Az előadás egy a romani társalgásban gyakori diszkurzív forma, a feltételes átok pragmatikai
szerepét és annak néhány társadalmi nemi aspektusát vizsgálja gábor roma közösségek nyelvhasználatában. E diszkurzív formák alapvető funkciója a viszonyulásjelzés (Du Bois 2007,
Jaffe 2009). Használatukkal a beszélő egyrészt jelezheti a megnyilatkozáshoz való érzelmi és
episztemikus viszonyát, annak erősségét, másrészt társas jelentéseket (pl. társas közelség -távolság, státuszviszonyok) is kifejezhet. Az átokformula referensének szemantikai jegyeit
(pl. nem, etnicitás, kicsinyítés) variálva a beszélő saját társas képére, pozíciójára vonatkozó
üzeneteket is közvetíthet. Az „átkok” a résztevők közötti relációk megalkotásában fontos
szerepet játszó kapcsolati rítusokként (Kádár 2013) is értelmezhetők.
Ezek a pragmatikai jelentések azonban nem gendersemlegesek: a férfi és a női referenst
tartalmazó formuláknak gyakran eltérő pragmatikai szerepet (erősebb vs. gyengébb erősítő
potenciál; erősítés vs. irónia; udvariasság vs. udvariatlanság) tulajdonítanak. A pragmatikai
szerep és a gender-aszimmetria kapcsolatára koncentrálva azt mutatom be, hogy a feltételes
átkok hogyan használhatók bizonyos pragmatikai funkciók (pl. viszonyulásjelzés) kivitelezésére,
és a kivitelezéshez kapcsolódó normák, preferenciák hogyan viszonyulnak a beszélők, referensek,
címzettek társadalmi identitásaihoz és szerepeihez (pl. társadalmi neméhez, Ochs 1992). Az elemzés rávilágít a társadalmi nemi distinkciók szerepére a pragmatikai jelentés létrehozásában.
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Szarvas Júlia
Idegen nyelv az óvodában – az óvodapedagógus idegennyelvi kompetenciái
julia@jgypk.u-szeged.hu
Kulcsszavak: idegennyelvi kompetencia, nyelvtanári kompetencia, korai idegen nyelv, óvodapedagógus alapképzés, óvodai idegennyelvi foglalkozások
Mára már nem kérdés, hogy az idegen nyelv korai bevezetésére jelentős igény – és talán akarat is –
mutatkozik. A korai idegennyelvi programok szakmaisága jelentős mértékben fejlődött; a kutatások, szakmódszertani közlemények sokat tesznek annak érdekében, hogy széles körben ismertté,
elfogadottá és a mindennapi munka részévé váljanak a „jó gyakorlatok”. Az általános iskolában
nagyon különböző keretek között, mégis valamiképpen átgondolt, szabályozott formákban folyik
az idegen nyelv tanítása.
Az óvodai idegennyelvi programok ugyanakkor még gyerekcipőben járnak. Bár ennek
hátterében számos tényező áll, a foglalkozások megvalósításának egyik legfőbb akadálya mégis
az ilyen irányban képzett óvodapedagógusok hiánya. Több felsőoktatási intézmény kínál már
hallgatóinak ilyen irányú plusz képzést (pl. angol/német az óvodában specializáció), így bizonyos
kompetenciák leírása – legalábbis kurzusleírások és a kimeneti követelmények leírásának szintjén –
megjelent. A „magas szintű célnyelvi kompetencia” pontos definíciója, leírása – amelyet a szakma
kulcskérdésnek tart – azonban nem tisztázott.
A tanulmány két nézőpontból kutatja az óvodapedagógus idegennyelvi kompetenciájával
szemben támasztott elvárásokat. Egyrészt az óvodapedagógus-képzés keretein belül folyó idegennyelvi specializációkat vizsgálja: az idegennyelvi kompetenciákkal szemben támasztott bemeneti
követelményeket, a programok keretein belül folyó nyelvi képzést, valamint a kimeneti szintet.
Másrészt az óvodapedagógussal szemben a nyelvelsajátítás elősegítése szempontjából támasztott
követelményeket tekinti át: milyen nyelvi mintát kell megjelenítenie a foglalkozások során.
Az elemzés arra az eredményre jut, hogy az idegennyelvi kompetenciák tekintetében a képzés során támasztott követelmények és az idegennyelvi foglalkozások vezetéséhez szükséges
kompetenciák nincsenek összhangban.

Szekrényesné Rádi Éva
Szakember és nem szakember gazdasági szereplők aszimmetrikus viszonya
pszicholingvisztikai és kognitív nyelvészeti megközelítésben
radieva529@freemail.hu
Kulcsszavak: aszimmetrikus viszony, kettős lexikai hozzáférés, kognitív, szóasszociáció, stratégia
A kutatás gazdasági szaknyelvi metaforák (pl. hitelkeret) és metonímiák (pl. tőzsdeparkett)
szakemberek és nem szakemberek körében végzett szóasszociációs vizsgálatával arra a kérdésre
keresi a választ, hogy az adatközlők alkalmaznak-e valamilyen stratégiát a köztük lévő aszimmetrikus viszony feloldására. A mérés azt feltételezte, hogy a metaforikus és metonimikus szerkezetű
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szakszavak esetében a nem szakember a szakmai ismeretek hiányában hasznosítani fogja
a metafora forrástartományát, illetve a metonímia idealizált kognitív modelljét. A hívószavakra
történt válaszadás stratégiáját a kutatás az alábbi elemzési szempontok mentén tárja föl:
(1) a kettős lexikai hozzáférés aktiválhatósága szakember és nem szakember körében, valamint
csak szaknyelvi, illetve szaknyelvi és köznyelvi jelentéssel is rendelkező metaforák és metonímiák
esetében; (2) a szaknyelvi és köznyelvi válaszszavak mennyisége; (3) a szaknyelvi és köznyelvi
válaszszavak típusa; (4) a két adatközlő csoport közös szaknyelvi és közös köznyelvi válaszai.
Az elemzés alapján több területen is alkalmazható összefüggéseket lehet megállapítani. Az eredmények alkalmazhatók a szaknyelvi ambiguitással foglalkozó kutatásokban, a szaknyelvoktatásban,
a reklámnyelvben, a szakújságírásban. Ez az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti
Gazdasági Főiskolán végzett kutatás arra kívánja fölhívni a figyelmet, hogy a gazdasági szaknyelv
ismerete a nem szakember gazdasági szereplők számára is ajánlott.

Szemere Pál
Szerző nélküli szövegek
pal.szemere@kodolanyi.hu
Kulcsszavak: kommunikációs stratégia, fan fiction, crowdsourcing, mém, szerzőség
Az aszimmetrikus kommunikáció egyik megvalósulásának tekinthetjük a szerző nélküli szövegeket. Ha a szerző nem beazonosítható, nehéz vele egyenrangú kommunikációs viszonyt kialakítani.
Az előadás röviden áttekinti a szerző nélküli szövegek változatos világát. Az új média és a kommunikáció ma népszerű formái (fórumok, fan fiction, önkéntes filmfeliratozás, mémek) mellett
olyan hagyományosan szerző nélküli műfajokról is szó esik az előadásban, mint a használati
utasítás, a fehér könyv, a vezércikk és a vicc. Az előadás a szerző nélküliség okait egyfelől a talán
leginkább feladatmegosztásnak fordítható crowdsourcing praktikusságában és előnyeiben,
másfelől a névtelenség mint optimális kommunikációs stratégia megvalósulásában keresi.
Az előadás három forrásra támaszkodik. Az egyik a felsőoktatásban tanuló diákok olvasási
szokásainak kérdőíves felmérése. Ez a felmérés az olvasott szövegek szerzőségének tudatosítását
próbálja kideríteni, egyúttal arra is keresve a választ, hogy szerzőség híján milyen tényezők határozzák meg a szöveg hitelességét. A másik a számítógéppel támogatott fordítás során kialakuló
párhuzamos korpuszok szerepe a szövegalkotásban, jellemzően a fordításban. Végül a harmadik
az internetes keresőoptimalizálás szempontjait veti fel, vagyis azt, milyen megfontolások alapján
készülnek internetes oldalak – jellemzően szerző nélküli – szövegei.
Az előadás a szerző nélküli szövegek szerepének további erősödését tartja valószínűnek,
egyúttal kísérletet téve arra, hogy megjósolja: milyen műfajokban marad meg a világosan beazonosítható szerzőség igénye.
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Szente Gábor
Hát már Petőfi is?
A hát diskurzusjelölő Petőfi ún. vegyes írásaiban
szenteg8@gmail.com
Kulcsszavak: diskurzusjelölők, Petőfi, vegyes írások, hát és tehát
A magyar diskurzusjelölők közül egyértelműen a hát a leggyakrabban használt. Ennek megfelelően
vizsgálták már – egyebek mellett – történeti munkákban (Schirm 2007-2008, ill. Schirm 2009a),
parlamenti beszédekben (Schirm 2009b), televíziós vitaműsorokban (Schirm 2012), tanári magyarázatokban (Schirm 2013) és osztálytermi kommunikációban (például Schirm 2014), valamint
óvodások diskurzusaiban is (Kondacs 2016).
Viszont a hát irodalmi alkotásokban betöltött szerepe még nem tisztázott. Noha Petőfi
egész életműve kifejezetten alkalmas a diskurzusjelölők tanulmányozására – ez egyelőre csak
a János vitéz kapcsán merült fel (Szente 2017).
Egy később megvalósítandó átfogó kutatás részeként pragmatikai elemzés alá vetem a szerző
irodalmi határműfajokat képviselő ún. vegyes írásait. Ezekben az „extrém multifunkcionalitást”
mutató hát (Dér 2017) változatos szerepekben található. A művekben megfigyelhető használati
köröket a legfrissebb szakirodalomban (uo. és Dér – Markó 2017) alkalmazott kategóriák segítségével fogom csoportosítani.
A szóban forgó írásoknál az előzetes eredmények fényében a műfaj, a retoricitás és a nyilvánossághoz való viszony szerint három alkorpusz – levelek, naplószerű olvasmányok, egyéb vegyes
prózai művek – körvonalazható. Ezek mindegyike a hát diskurzusjelölő megléte, illetőleg (szinte)
teljes hiánya alapján két-két részhalmazra bontható. Jelen kutatás fókuszában az áll, hogy ez
az aszimmetria hogyan függ össze a szövegek más jellemzőivel.

Szitó Judit
A gazdinyelv: nonverbális kedvenceink nyelvi megjelenítése
(Dog talk: the linguistic representation of nonverbal pets)
judit.szito@kodolanyi.com
szitojudit@hotmail.com
Kulcsszavak: gazdinyelv (dog talk), dajkanyelv (caretaker talk/motherese), verbális megjelenítés (speaking for another), keret (frame), emotív funkció (emotive function), diskurzuselemzés
(discourse analysis)
Kutyáink nem beszélnek, mi viszont beszélünk hozzájuk is és helyettük is. Jelen vizsgálódás
tárgya ezen „gazdinyelv”-ként aposztrofált nyelvhasználat (dog-directed speech, dog talk),
mely egy példája az aszimmetrikus kommunikációnak, valamint a más nevében szólásnak
(speaking for another, Schiffrin 1993); a vizsgálódás célja pedig a gazdinyelv jellegzetességeinek és funkcióinak leírása, melyre magyarul még nem történt kísérlet.
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A kutyák puszta jelenlétükkel jótékonyan hatnak a tulajdonos(ok) kommunikációjára,
s ez összefüggésbe hozható azzal, hogy kommunikációs tárházunkat gazdagítják, ezáltal
többek közt konfliktusokat oldanak fel (Tannen 2004). Ezzel kapcsolatban vizsgálta Szitó
(2017a és 2017b) a kutya verbális megjelenítését online csoportokban. Azt találta, hogy
a kutyaposztok jóval több lájkot, valamint kevesebb kommentet; míg a gazdiposztok jóval kevesebb lájkot, valamint több kommentet kaptak. Ez a jakobsoni modellben (Jakobson 1960)
a nyelv emotív és referenciális funkcióinak felel meg. Más szóval egy virtuális kutya identitása
ugyanúgy megdobogtatja a kutyaszerető emberek szívét, mint egy valódié.
A kétféle identitáskeret (kutyahang és gazdihang) közt funkcionális és tartalmi elkülönülés figyelhető meg (vö. Szitó 2017b). Simmons-Mackie (2004) rendszere szerint amikor
a gazdik kutyáikat személyesítik meg, szóvivőkké válnak. A kutya megbízó szerepbe került,
amikor a gazdi elsősorban az ő tulajdonságait, viselkedéseit jelenítette meg verbálisan
és vizuálisan. A kutya hangja azonban kommunikációs forrásul (Tannen 2004) is szolgált
a gazdi számára, amikor annak saját mondanivalója, saját szándékai kerültek előtérbe,
mint például a csoportban elfoglalt helye.
A gazdinyelv leírása jelenleg még hiányos. Feltételezhető, hogy a gazdinyelv sok tekintetben hasonlít a dajkanyelvhez, melyet preverbális csecsemőkkel és beszélni tanuló kis gyermekekkel használunk. Kassai Ilona a következőkkel jellemzi a dajkanyelvet: lassú tempó,
változatos dallammoduláció, gyakori szünettartás, tagolt kiejtés, erős hangsúlyok, egyszerű
és rövid szerkezetek (Kassai 2005).
Előzetes vizsgálódások azt mutatják, hogy a gazdinyelv sok tekintetben hasonlít a fent
jellemzett dajkanyelvhez, de nem azonos vele. Ezzel kíván foglalkozni a tervezett tanulmány,
mely videó-, illetve hangfelvételek elemzésén keresztül mutatja meg, mit árul el rólunk
a gazdinyelv.

Szóka Bernadett
Látássérült (vak) gyermekek idegennyelv-tanulása/tanítása
bernadett.szoka@gmail.com
Kulcsszavak: integrált oktatás, látássérült, differenciált oktatás, szóbeli kommunikáció,
visszacsatolás
A látássérült gyermekek idegennyelv-tanulásának és -tanításának kérdése egyre nagyobb
hangsúlyt kap, hiszen a nevelési-oktatási integrációnak köszönhetően e gyermekek részét
képezik a normál középiskolai oktatásnak, ugyanakkor a nyelvtanárok nem rendelkeznek
gyógypedagógiai ismeretekkel, mely megkönnyítené a munkájukat. A helyzet számos kérdést
vet fel, mint például: Az ép látású gyermekekkel együtt tanuló vak gyermek hogyan követi
a tananyagot a tanórán? Milyen differenciált módszerekkel tudja a nyelvtanár aktiválni a vak
gyermek részvételét az órán? Egyáltalán milyen tanulási-tanítási folyamat hat pozitívan
az idegen nyelv elsajátítására? Minthogy a folyamat során a szóbeli kommunikációs tevé kenység kerül előtérbe, fontos megvizsgálni, milyen tényezők befolyásolják a visszacsatolást.
Ennek alapja a hallásértés, amelynek fejlesztése elkerülhetetlen az idegennyelv-tanítás
során. Vajon milyen gyakorlatokkal támogathatja a nyelvtanár e kompetenciát, hogy a vak
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gyermek önálló idegennyelvi beszédprodukciója minél tökéletesebb legyen? Hiszen a nyelvtanárnak nem csupán az adott idegen nyelvet kell megtanítania, hanem egyúttal növelni
a tanuló önbizalmát, fejleszteni az ép érzékszerveket.
Az egyéni tanítási tapasztalatokat, valamint a tanított látássérült tanulók tanulási módszereit összefoglalva szólok a tanulásban akadályozott (vak) gyermekek idegennyelv-tanulásáról/
/tanításáról. Előzetesen azonban kitekintést kívánok tenni a magyar (pl. Lesznyák Márta, Földiné
dr. Angyalossy Zsuzsa írása), a német (pl. EU-Projekt VET4VIP) és az olasz nyelvű (pl. Ilaria Pezzola
cikke) területen/szakirodalomban hangsúlyozott tényezőkre.

Tápainé Balla Ágnes1 – Bajnóczi Beatrix2
Sikerre ítélve (?), avagy mi jellemzi az angol szakost tanulmányai kezdetén:
egy hallgatói kérdőív és tanári interjúk tanulságai
tba@ieas-szeged.hu
beatrixbajnoczi@gmail.com
1

2

Kulcsszavak: nyelvtudás, angol szakos egyetemi hallgatók, motiváció, háttértényezők, felmérés
Évek óta nyomon követjük a Szegedi Tudományegyetem angol és amerikanisztika BA szakjára
bekerülő hallgatók angol nyelvtudását tanulmányaik kezdetén, valamint azt is, hogy milyen
tervekkel és elvárásokkal kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Korábbi publikációinkban
megvizsgáltuk, hogy milyen szintű nyelvtudással érkeznek a hallgatók első tanévükre, illetve
összehasonlítottuk a hallgatók saját nyelvtudásáról alkotott képét azzal, ahogyan az oktatóik
ítélték meg nyelvi szintjüket. Jelen kutatásunkban a hallgatók nyelvtudásának és idegennyelvi
tanulási stratégiáinak szempontjából fontos háttér-információkat kívánunk bemutatni, mivel
meggyőződésünk, hogy ezen ismeretek birtokában hatékonyabban tudjuk segíteni nyelvi
fejlődésüket. Az idegen nyelvek tanulása során megélt sikerek és kudarcok feltárása segíthet
hatékony tanítási módszerek alkalmazásában, ezért ezek megismerése fontos a tanítási/
/tanulási folyamatban. Kutatásunk első lépéseként három éven keresztül összesen közel 150
hallgató kérdőívekre adott válaszait összesítettük és elemeztük. A válaszokból képet kaptunk
arról, hogy hallgatóink milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, milyen az önértékelésük, és
hogyan ítélik meg saját feladatukat és felelősségüket nyelvtudásuk fejlesztésében. Információt
nyertünk arról is, hogy alkalmazzák-e, és ha igen, miként, az angoltanulásuk során szerzett
tapasztalataikat egy másik idegen nyelv tanulásakor. Doró és Szabó Gilinger (2015) módszerét
alkalmazva, a kapott válaszokat összevetettük azzal, hogy az ezen hallgatói populációt oktató
kollegáink hogyan vélekednek ugyanezen kérdésekről. Jelen előadásunkban ismertetjük, hogy
az oktatók által tapasztalt összkép és a hallgatók saját nyelvtudásáról alkotott véleménye
összhangban vannak-e egymással.
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Tapolcai-Malaczkov Szilvia
Nem-professzionális TED-fordítók explicitációs stratégiái
malaczkov.szilvia@uni-bge.hu
Kulcsszavak: explicitációs hipotézis, nem professzionális fordítás, audiovizuális fordítás,
feliratozás, fordítói stratégia
Az explicitségi szint növekedése Mona Baker (1993) szerint fordítási univerzálénak tekinthető,
azaz a fordított szövegek mindig alaposabban, hosszabban, explicitebben fejtik ki a szöveg tartalmát, mint az eredeti szövegek. A fordítási univerzálékra jellemző, hogy nyelvpártól függetlenek,
azaz az egyik irányba történő fordítás explicitségi szintjének növekedése nem feltételezi, hogy
a másik irányba történő fordítás implicitebb lesz. Az aszimmetria hipotézis (Klaudy 2001)
alátámasztására minél több empirikus kutatásra és kvalitatív fordításelemzésre van szükség.
Jelen tanulmányban az audiovizuális fordításon belül az ismeretterjesztő célú TED-előadások
angol–magyar irányú feliratozását vizsgálom. A professzionális fordítók által készített filmfeliratok explicitációs elemzésére Perego (2003) tett kísérletet, és az explicitáció Klaudy-féle
négyes felosztását (kötelező, fakultatív, pragmatikai, fordításspecifikus) alapul véve saját kategóriákat állított fel kutatásához (kulturális, csatornafüggő, redukció alapú explicitáció). Műfajspecifikus kutatása igazolta, hogy a filmfeliratok eredeti szöveghez viszonyított rövidülése
nem jelenti az explicitáció hiányát. Kutatásom célja, hogy a fent említett kategóriák alapján megvizsgáljam a nem hivatásos fordítók által használt explicitációs stratégiákat 180 percnyi üzleti
témájú korpusz alapján. A kutatás hozzájárul a műfajspecifikus fordításelemzéshez, az explicitációs hipotézis igazolására egy ilyen szempontból kevésbé kutatott területen (non-professional
translation). A nem professzionális fordítók számára is alapvető célkitűzés a feliratozás során
a forrásnyelvi szöveg egyértelműsítése, így az explicitáció elkerülhetetlennek tűnik. Az explicitáció típusának vizsgálata viszont rávilágít a választott fordítói stratégiára.

Tóth Bianka
A családon belüli erőszak parlamenti vitájának kvalitatív elemzése
tothbianka1105@gmail.com
Kulcsszavak: politika, ideológia, meggyőzés, narratív elemzés, diszkurzív megközelítés
Előadásomban a családon belüli erőszakkal kapcsolatos, országos aláírásgyűjtéssel megtámogatott, sikertelen törvénymódosítási kezdeményezés parlamenti vitájának kvalitatív elemzését
mutatom be.
A felszólalásokban a családon belüli erőszak témája mellett a család fogalma, valamint
a női és férfi szerepek különböző értelmezései jelentek meg az egyes pártok identitásai mentén.
Kutatási kérdésem, hogy az elemzett szövegekben a kormány-ellenzék, férfi-nő, áldozat-elkövető, szakmai-laikus ellentétek hogyan manifesztálódnak a családon belüli erőszak jogi és
politikai vitáján keresztül?
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A politika diszkurzív értelmezése szerint a politikai valóságot polemikus, folyamatos,
rivalizáló jellegű jelentésadás mozgatja (Szabó 2004); a meggyőzést párton belüli, pártok
közötti és a választókra irányuló perspektívákon keresztül átívelő célként értelmezve.
A politikai szövegek vizsgálatakor – tudományterülettől függetlenül – a véleményeket,
gondolkodásmódokat befolyásoló, cselekvésre késztető jellemzők számbavétele az egyete mes cél. Ennek egyik lehetséges módja a narratív szempontú szövegelemzés. A társadalomtudományok narratív fordulata a történetekre mint az emberi cselekvés és gondolkodás
szervezőelvére irányította a figyelmet. Ez a megközelítés segíthet megérteni a vélemények,
gondolatok elmélyítésének, megváltoztatásának mechanizmusait.
A 22 felszólalást tagmondatokra tagolom, és a Labov-féle narratív modellből kiindulva
(Labov 1972) annotálom. Az így kinyert értékelő narratív elemeket a kormány-ellenzék, férfi-nő,
szakmai-laikus, áldozat-elkövető ellentétek szó szintű megjelenéseivel összevetem, a szövegeket
ez alapján csoportokba rendezem.
A csoportok között és azokon belül felállított viszonyrendszerben értelmezhetővé válik
a magyarországi pártok által képviselt ideológiák státusza a törvényalkotásban.

Tóth Zsuzsa
„Én állok, ők ülnek. És minden szem rajtam…”
Prezentáció a nyelvórán nyelvszakos egyetemisták érzelmi reakcióinak tükrében
toth.zsuzsa98@yahoo.com
Kulcsszavak: affektív/érzelmi tényezők a nyelvtanulásban, idegennyelvi szorongás, egyetemi
nyelvoktatás, angol mint idegen nyelv, prezentáció
Előadásomban egy aszimmetrikus kommunikációs helyzetet s a nyelvtanulók erre adott érzelmi
reakcióit vizsgálom az angol mint idegen nyelv órán. A kutatás a nyelvtanuláshoz kapcsolódó
szorongás különböző aspektusait vizsgáló kutatásaim sorába illeszkedik. A jelen vizsgálatot
saját egyetemi nyelvgyakorlat csoportjaimban végeztem, másodéves anglisztika BA szakos
hallgatók részvételével (n=39). A kutatás első fázisában a hallgatók 5-10 perces, otthon elkészített prezentációkat tartottak csoporttársaiknak a nyelvóra keretein belül, a kurzus főbb
témaköreihez kapcsolódó, de ezeken belül szabadon választott témákban. Második lépésként,
közvetlenül az előadás megtartása után, gyors visszajelzést kértem tőlük a prezentáció alatt
tapasztalt érzéseikről (általános közérzet, izgalom mértéke, szerepléssel való elégedettség)
10 fokozatú értékelési skálák segítségével. Végül, hogy behatóbb képet kapjak arról, hogyan
élték meg a nyelvtanulók a célnyelven, közönség előtt történő előadás élményét, arra kértem
őket, hogy 24 órán belül mélyebben is reflektáljanak ezzel kapcsolatos érzéseikre, tapasztalataikra, egy nyitott kérdésekből álló kérdéssor alapján. A résztvevők élményanyagának elemzésével előadásomban arra keresek választ, hogyan viszonyulnak a nyelvszakos nyelvtanulók
egy ilyen aszimmetrikus kommunikációs helyzethez a nyelvórán, s érzelmi viszonyulásuk fényében hogyan vélekednek erről a nyelvórai feladatról előnyök, nehézségek, valamint szükségesség,
hasznosság tekintetében.
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Varga Éva Ilona
A frazeológiai nyelvi játék a reklámban mint humorforrás
varga.eva@btk.ppke.hu
Kulcsszavak: frazeológia, nyelvi játék, reklámnyelv, modifikáció
A frazeologizmusok reklámban való alkalmazása nem új keletű jelenség. A reklámban fellelhető nyelvi játékok széles tárházából a frazeológiai modifikációk vizsgálata áll az előadás
középpontjában. A kommunikációs szakemberek a közismert formula és a hozzá kapcsolódó
rögzült frazeológiai jelentés aktualizálására törekednek bizonyos jól bevált technikák bevetésével, ezáltal is biztosítva a reklámozott termék vagy szolgáltatás megjegyezhetőségét, illetve
a részben humorosnak szánt nyelvi játékok által a reklám tárgyához fűződő pozitív érzelmi
kapocs kialakítását.
Előadásomban német és magyar reklámnyelvi példák alapján vizsgálom ezen kommunikációs szándék formai és szemantikai megvalósítását. A frazeológiai nyelvi játékok tipologizálási
kísérletén túlmutatóan be kívánom mutatni, hogy a reklámszakemberek által intendált, többségében humorosnak szánt modifikációk mennyire találnak a befogadó oldaláról visszhangra,
azaz mennyire ismerik fel az adott nyelvi játékban rejlő frazeologizmust, illetve mennyire találják
humorosnak az egyes reklámok fogyasztói a nyelvi játékokkal operáló reklámot. A frazeológiai
nyelvi játékok megfelelő interpretációjához szükség van a nyelvi kompetencián kívül bizonyos
társadalmi, gazdasági, kulturális ismeretek aktiválására, csak így várható, hogy a reklám gyártói
által megálmodott hatás érvényesül is. Külön vizsgálatot is érdemel a szöveg és kép viszonyának
a nyelvi játék humorkonstituáló funkciójában betöltött szerepe.
Ezen kérdéskörök egy 2017 tavaszán lefolytatott kérdőíves felmérés keretében kerültek
feldolgozásra, melynek eredményei érdekes betekintést nyújthatnak nyelvészek, nyelvtanárok,
sőt reklámszakemberek számára is.

Varga Éva Katalin
Mit jelent a diagnózis?
vekati@gmail.com
Kulcsszavak: magyar orvosi nyelv, orvos-orvos kommunikáció, orvos-beteg kommunikáció,
terminusalkotás, nyelvhasználat
A kórházi zárójelentések és a vizsgálati leletek az orvos-orvos kommunikációt szolgálják,
ennek megfelelően igen sok orvosi latin terminust tartalmaznak, sokszor rövidített formában. A zárójelentések tartalmára az érintett betegek is kíváncsiak, értelmezésük azonban
rendszerint meghaladja a laikusok felkészültségét. A páciensek és hozzátartozóik gyakran
az interneten, különböző fórumokon keresnek választ a kérdéseikre.
Előadásomban olyan internetes felületek nyelvhasználatát vizsgálom, amelyeken orvosok válaszolnak a betegek diagnózisukkal kapcsolatos kérdéseire, mint például webbeteg.hu,
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weborvos.hu, egeszsegkalauz.hu, diagnozis.hu. Főként a mozgásszervi, szív-és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos diagnózisok értelmezésére adott válaszokkal foglalkozom. A betegek
sokszor szó szerint bemásolják vizsgálati leleteiket, ami lehetővé teszi az anatómiai nevek,
betegségek, elváltozások, kezelések görög–latin terminológiájának tanulmányozását a magyar nyelvű orvos-orvos kommunikációban. Megfigyelhető, hogy a szakemberek rendszerint
akkor is idegen terminust használnak, amikor a pontos magyar megfelelő hiánya ezt nem indokolja, úgy, mint az anatómiai képletek részleteinek megnevezésében, illetve elhelyezkedésük
pontos leírásában. Ilyen felesleges latinizmus például a műtét helyett az opus.
A diagnózisrészletek nyelvi elemzésén kívül elsősorban arra keresem a választ, hogy
a szakemberek a kérdezőknek adott válaszaikban milyen módszerekkel kompenzálják
a magyar orvosi terminológia hiányosságait: meghagyják-e az idegen terminust, alkotnak-e
új magyar terminusokat a latin vagy angol kifejezések lefordításával, vagy inkább körül íráshoz folyamodnak.

Veresné Valentinyi Klára
Terminusfordítási stratégiák szakfordító hallgatók képesítőfordításaiban
veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu
Kulcsszavak: terminusfordítási stratégiák, indoklás, gyakori terminusfordítási döntések, oktatás
A terminológiai munka a szakfordítás mintegy egyharmadát teszi ki. A gödöllői szakfordító képzésben a Terminológiamenedzsment óra keretén belül a képesítőfordítás elkészítése előtt a hallgatók
kidolgozzák a terminusokat, a terminológiamunkát a terminológiajegyzékben dokumentálják,
a fordítói stratégiát indokolják. Kutatásomban az elmúlt tíz év mintegy 50 képesítőfordításában
a terminusok fordítási stratégiáit és a fordítás indoklását vizsgálom. Mivel a képesítőfordítások
több szakterületet ölelnek fel, megpróbálom azonosítani a hallgatói terminusfordítás nehézségeit,
valamint a leggyakrabban használt terminusfordítási stratégiákat. A terminusfordítási stratégiákat az átváltási műveletek alapján határozom meg, figyelembe véve azt is, hogy milyen mértékű
változtatás történik a terminus fordításakor: nagymértékű a beavatkozás (például magyarázó betoldás, lexikai csere, behelyettesítés) vagy kismértékű, azaz például tükörfordítást vagy kölcsönzést
végez a fordító. A következő kutatási kérdéseket járom körbe: Melyik átváltási műveletet használják
a leggyakrabban a kezdő szakfordítók a terminusok fordításánál? Van-e olyan átváltási művelet,
amellyel eddig nem számoltunk? A képesítőfordításokban a terminusok magyaros vagy idegenes
alakját választják gyakrabban a szakfordító hallgatók? Hogyan kezelik a betűszókat tartalmazó
terminusokat? Mivel indokolják a terminusok fordítását? Ez utóbbi kérdés azért érdekel, mert
a terminusfordítások indoklása a fordításoktatás számára fontos visszajelzés: tükrözi a fordító
gondolkodását és nehézségeit, így képet kapunk az oktatás hatékonyságáról. Éppen ezért előadásomban először röviden bemutatom, milyen témákat tanítok a tantárgy keretén belül, majd
ismertetem a kutatás menetét és eredményeit.
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Viszket Anita
Aszimmetria a gyermekirodalom névelőhasználatában
viszket.anita@pte.hu
Kulcsszavak: tulajdonnév, névelő, alany–tárgy-aszimmetria, birtokos, elérhetőség
A vizsgálatom kiindulópontja az az elterjedt állítás, hogy az egyes számú, jelző nélküli személynevek előtti névelőhasználat nem része az írott (köz)nyelvnek, hanem nyelvjárási, szleng és/vagy
beszélt nyelvi jelenség, többek szerint speciális stílusértékkel (csak illusztrációként: Nemesi 1997,
Tompa 1961).
Gyermekkönyvek olvasásakor azonban több olyan írott szöveget találunk, ahol rendszerszerűen felbukkannak az említett jegyekkel rendelkező személynevek előtt a névelők.
A személynév előtti névelő előfordulásai aszimmetrikusak: az önmagában álló személynév
előtt lehet névelő, más esetekben csak a birtokosként funkcionáló személynév előtt. Egy szerzőn
belül következetes az előfordulás: ha van névelős változat, akkor mindig van nem névelős is,
míg ennek az ellenkezője nem áll fenn.
A vizsgált korpusz adatait leszűrve a birtokos szerkezetekre, az adatok arra utalnak, hogy
az alany–tárgy-aszimmetria (Marantz 1984) ennél a jelenségnél is tetten érhető, ahogy az több más
esetben is jellemző a magyar nyelvre, lásd az egyes jelenségeket az Alberti és Laczkó szerkesztette
átfogó leíró nyelvtani kötetből (megj. előtt).
Az adatok alapján felmerül az elidegeníthetőség fogalmára (Haspelmath 2008) visszavezethető megkülönböztetés is, ami más esetekben is fontos szerepet játszik a birtokos szerkezet
elemzésében (Alberti – Farkas 2015). A főnévi szintagma elemzésénél a tágabb kontextust (vagyis
ko-textust, Cruse 2006) figyelembe véve, a vizsgált főnévi csoportokat az Ariel 2001-ben (is)
ismertetett elérhetőségi elmélet (Accessibility Theory) alapján csoportosíthatjuk. Ez a megközelítés ráadásul elméleti keretbe ágyazott igazolását is nyújtja a korábban sejtésként megfogalmazott
sajátos stílusárnyalat megjelenésének, és kapcsolatot teremthet a kétféle névelőhasználati stratégia között is.

Vitályos Gábor
A HCI mint aszimmetrikus kommunikációjú, új mesterséges nyelv
gabor@vitalyos.hu
Kulcsszavak: Interactive Services, HCI, User Experience, Constructed Languages, Semantics
Előbb-utóbb minden ügyünk, dokumentumunk a virtuális térbe helyeződik, és az információtechnológia interaktív eszközeivel kezeljük azokat. Az interaktív szolgáltatások minősége,
hatékonysága az életünk minőségének a részévé válik. Új tudományág van kialakulóban:
az interaktivitás tudománya, amelyben a hagyományosan Human-Computer Interaction
(a továbbiakban: HCI) néven emlegetett diszciplína különféle megközelítései, mint ’usability’,
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‘User Experience’ stb. integrálódnak a humán interakciókkal foglalkozó szociológiai, pszichológiai, nyelvészeti megközelítésekkel.
Az előadás egy interdiszciplináris kutatásról számol be, melynek alapvetései a következők:
(1) Az interaktív szolgáltatások minősége elsősorban nem információtechnológiai, sokkal
inkább interdiszciplináris kérdéskör.
(2) A HCI formalizálható nyelv. Hasonlóságokat mutat az élő nyelv szerkezetével: szavak,
mondatok, bekezdések, az ismert mondatrészek megfelelői föllelhetők. A HCI szerveződése nyelvi eszközökkel leírható.
(3) Az ember-gép kapcsolat igen gyakran tulajdonképpen ügyfél és szolgáltató kapcsolata,
amely egy eddig nem vizsgált, aszimmetrikus kommunikáció.
(4) Időszerű és társadalmilag hasznos egy rögzített nyelvtanú, formalizált, ezáltal az információtechnológia eszközeivel kezelhető és szabványosítható HCI-nyelvváltozat konstruálása.
Az előadás példákkal mutatja be a jelenlegi interaktív szolgáltatások szemantikai és kommunikációs megoldatlanságait, amelyek megadják ennek a kutatásnak a motivációját és alátámasztják
társadalmi hasznosságát.
Az előadáson érintett témák:
(a) Egyszerű motiváló példák internetes hétköznapjainkból.
(b) A HCI-nyelv szemantikai alapjai. Objektumok, műveletek és kommunikáció.
(c) Polémia: nyelvészeti kutatás vagy nyelvtervezés?
(d) Polémia: evolúció vagy intelligens tervezés?
(e) A kutatás víziója: mi a kutatás társadalmi hasznossága?

Wolosz Robert
Az igen igen, a nem nem. A leggyakoribb lengyel mondatokról
robert.wolosz@gmail.com
Kulcsszavak: lengyel nyelv, lengyel korpuszok, lengyel gyakorisági szótárak, lengyel mondattan,
mondatgyakoriság
Az előadásban tárgyalásra kerülő probléma akkor vetődött fel bennem, amikor a lengyelt idegen
nyelvként tanulók számára készítettem egy listát, amely gyakran használt lengyel mondatokat
tartalmazott. Kiderült, hogy míg a fonémák, szavak, sőt frazémák gyakorisági listái könnyen
elérhetők, a mondatok gyakoriságát még nem kutatták (nem csak a lengyel nyelvészek).
Az efféle kutatáshoz elengedhetetlen a gazdag nyelvi korpusz, de ilyenek – bár léteznek –
nem tölthetők le. Szerencsére rendelkezem egy több mint négymilliárd szóból álló lengyel
szöveggyűjteménnyel, amely különböző típusú szövegeket tartalmaz, és ez lehetővé tette
az önálló kutatás végzését.
Az előadásban bemutatom annak a programnak a működését, amelynek segítségével
a szöveget mondatokra osztom, illetve azt az – egyébként jól ismert – eljárást, amellyel kiszámolható a mondatok relatív gyakorisága.
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Külön részben foglalkozom a mondattípusok gyakoriságával, valamint párhuzamot vonok
a kutatásom eredményei és Janusz Imiołczyk A lengyel szavak szubjektív valószínűsége. A lengyel
nyelv alapvető gyakorisági szótára című munkája között.
Ezenkívül az előadásban a következő témaköröket érintem: a korpuszt alkotó szövegek
gyűjtésének problémái (technikai és jogi), a mondathatárokat kijelölő eljárás, a szövegtípustól
függő mondatgyakoriság és a szerzői jellegzetességekre, stílusra utaló mondatgyakoriság.
Az előadás címe arra utal, hogy a leggyakrabban követjük Máté evangéliumának (5,37)
tanácsát: Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezen felül van, a gonosztól való.
Az előadást követően publikálásra kerülnek azok a lengyel mondatok, amelyek abszolút
gyakorisága elérte a korpuszomban az ezer előfordulást (kb. 3 000 mondat).

Zsubrinszky Zsuzsanna
Diplomatikus diplomaták
zsubrinszky.zsuzsanna@uni-bge.hu
Kulcsszavak: udvariasság, interjú, diplomata, tisztelet, illokúció
A hatalmi viszonyok és a társadalmi távolság nagymértékben meghatározzák a szóbeli kommunikáció normáit. Különösen igaz ez az interjú műfajára, melyben a kommunikációs szituáció
változásával az információcsere dinamikája a domináns fél irányításával változhat, jóllehet
az interjúkészítő feladata mindvégig a kommunikáció fenntartása. Előadásomban a Diplomata
Magazinban az elmúlt tíz évben (2007–2017) megjelent, különböző állampolgárságú nagykövettel, tiszteletbeli konzullal, pápai nunciussal készült angol nyelvű interjúban vizsgálom meg
a tiszteletadás, a megbecsülés és az udvariasság nyelvi megjelenési formáit. Watts (2003) udvariasságra vonatkozó megfigyelését szem előtt tartva, az interjúkban – az angol nyelvhasználat
sajátosságaiból kifolyólag – a nyelvi szerkezetek önmagukban nem feltétlenül tekinthetők
udvariasnak, kizárólag az interakció egészét figyelembe véve válnak azzá. Watts ezért olyan
terminusokat vezet be, mint a szabványos vagy ritualizált megnyilatkozás (pl. megszólítás,
köszönetkifejezés, elköszönés), illetve a félig szabványos megnyilatkozás (pl. együttérzést
keltő vagy függő beszédes szerkezetek, nyomatékosító szavak, segédigék), mely fogalmak
formai szempontból nagy segítséget jelentenek az udvarias kifejezések azonosításában. Bár
ezek a szerkezetek nem minden esetben tűnnek udvariasnak a kommunikáció során, mégis
jelentős mértékben hozzájárulnak a beszélőpartnerek tekintélyének megőrzéséhez, hiányuk
pedig az udvariatlanság érzését kelti bennünk. Az elemzésből arra következtethetünk, hogy
pragmatikai szempontból a tisztelet kifejezése az esetek többségében normakövető módon
történt. Az interjúkészítő beszédében kódolt udvariasság a megszólításokban, a konvencionalizálódott formulákban és egyéb nyelvi eszközökkel jutott kifejezésre, melyek képesek
voltak tompítani a megnyilatkozások illokúciós erejét.
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