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Az Élőnyelvi Konferencia

immáron

l7. alkalommal került megrendezésre 20l2. augusztus 30. és szeptember
1. között. A helyszínt a Szegedi Tudományegyetem biztosította, a szervezők pedig az egyetem Bölcsészet-

tudományi Karrának Arrgoltanárképző és Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvészeti Tanszéke. A konferencia
most is Sok nyelvészt vonzott be hatiiíon innenről és tulról, brár ahogy a

konierenciakötet Előszavában a
szerkesztók (Kontra Miklós, Németh
Miklós és Sinkovics Balázs) fogalmazlak, az egyre [övekvó kutatói
mobiliii§nak köszönhetóen ma máI
nem lehet olyan kónnyen a kutatókat

a lent említett kategóriákba besorol-

ni. A helyzetet tovább bonyolítja,
hogy a konferencianak egyTe több
nem magyar résztvevője is van. A

konlerenciakötet lehát megjelenL és
33 tanulnányt tartalmaz, amelyet a
felkért névtelen bilálók javasoltak a

benyújtott 5| kéziat köZúl.

A

köte-

tet kinyitva az Olvasó olyan lektori.

dolog is biztosítja. Eg}Tészt a szer-

Zők különböző öldmjzi területek
köZöSségeit, azok nyelvhasználatát

vizsgáIják, másrésá pedig a szerzői
névsorra tekintve azt láthatjuk, hogy
a minden évben visszatéró nevek
mellett új nevek is feltiirurek, a doktorandusz hallgatók is helyet kapnak
a kötetben, ha irásuk érdemes a meg-

jelentetésre.

A

tanulmányok bizo-

nyos homogenitást is kapnak azáltal,
hogy a konferencia minden alkalommal egy köZponti réma köré

szerveződik,

így az elóadások

és

ezáltal a tanulmányok is ebben a té-

mában szüleLnek, A l7. Előnyelvi
Konferencia központi témája a
,,Nyelvszemlélet, elmélet és módszerek az élónyeIvi kutatásokban" volt.
A kötet szerkezetét tekintve 4
részre oszlik, amelyek terjedelemben is kiilönbözrrek egymástól. Az
Előszót a plertáris Előaűtsok rész
követi, ahol két kiváIó nyelvész,
Cseresnyési László és Sándor Kllára
tanulmányát
olvashatjuk.
Cseresnyési László a nyelv kommunikáció felóli megköZelítése mellett
érvel, fontosnak tartja, hogy a nyelv
szerkezeti leirásakor annak kommunikativ fun-kcióját is vizsgáljuk,
,,É,vezredes megfigyelés, hogy egy
tárgy Szerkezelél a funkciója for-

málja

-

valamerxryi flukciója. Az

majd

tehát. hogy a nyelvet mennyi min-

sok minőségét és sokszínűségét. A
tanulmányok egyszerre sokszínúek

determinálja azt." (p. l6.)
Ugy gondolja, hogy sokat veszíthetiink. ha kirekesajük a kommunikatív funkciót és a generatív nyeiv-

a következő oldalon szerzői
gardával találja szembe magát,
amely elófeltételezi a kOtetbeli íráés egységesek.

A sokszínűséget több

denre használjuk, nem egyszerűen
,,visszahat" a szerkezetére, hanem
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Misad Katalin pedig a szlovákiar

tudomány is sokat veszt azzal, hogy

kizlíia a kontextust a nyelv vizsgálatából, Végül a feltételes mondatok
elemzése példáján tárja az Olvasó
elé, hogyan is képzeli azt a fajta
nyelvészeti elemzést, amely nem
hagyja figyelmen kívül a nyelv tár-

magyaIok szaknyelvoktatásával foglalkozik. csemicskó lstván az ukrán
szociolingrisztika nyeIrszemléletéról ir a szurusik 1az ukrán-orosz társadaImi és n}elvi kapcsolatok kö-

hogy a beszéd szabályai nem a véletlen múvei.
Sándor KláLra a Mennyire evolúciós az evolúciós nyelyészet című írásában lelrója. hogy a nyelr i rá[tozások irodalma mindeddig kimaradt az
evolúciós nyelvészetből. Enrrek
egyik okaként említi azt, hogy bár a

azért is fontos és jelentós, mert a témában mindeddig csak idegen nyelvű (íőként ukán és orosz) írások
születtek és most a nyelvi helyzetbe
a kárpát-medencei magyar nyelveszek (és nem nyelvészek) is betekinlést nyerhetnek, U kra,jna Vonatkozá-

sadalmi valóságát éS világít

nl elr

i ráltozás

Éarra,

szociolingvisztikai

kutatásából sok adatot nyertiink, de

,,a tetemes mennyiségúempirikus
adatra nem épúlátlogó változáselmelet (.,,). és a leguróbbi idökig
maga az elméleti háttér is reflektálatlan maradt." Q. 35.1. A szerzö a kö-

vetkezókben azzal foglalkozik, hogy
a Weinreich és munkaársai (1968)
áItal let'ektetett szociolingvisztikai
elméleti alapokban kifejtett nyelvi
Változás elméletét mennyire sikerült
beillesaeni az evolúciós keretbe.
A kötet következő részébelElő,
atlások címme| 2l tanulmány talál

olingvisztika" műhelyben hangzott
el). Módszertani kérdésekkel tbglalkozik szabó Tamás péter és schirm
Anita - míg az előbbi a nyelvi szabállanulás és szabálykövetés vizsgálatának módszertani és adatértelmezési kérdéseivel foglalkozik, addig Schirm a fókuszcsoportos vizsgálati rnódszer elónyeit mutatja be

vetkezményekéntlétlejött nyelvvál-

tozat) megítélésében.A tanulmány

diskurzusjelölők vizsgálata példáján.
A további tanulmányok a szocioIingvisztikai kutatások valamilyen
tágabb elméIeti és módszenani kér-

sában a másik tanulmány Mohár
Anita doktorandusz tollából született, aki egy igen aktuális probléma,
az óvodai nevelési nyelv megválasz-

A

magyarországi n} elVhas7náIatta]_ kisebbségi
Éelyzenet. n) el\ cserével. nyelri vál-

tásával fogtalkozü,

désévelloglalkoznak. Olvashatunk
az innátizmusróI. amely mindeddig
pszicholingvisztikai kérdéskéntvolt
számon taltva, de Fehér Krisztina
írásában rámutat arra, hogy milyen
fontos ennek a kérdésnek(és más
nyelvi kérdéseknek) a vizsgálatéLhoz
a kél terület. a pszicho- és szociolingvisztika, ősszehangolása, Kontra

tozással, attitiidökket foglalkozik
számos tanulmány a kötetben, melyek r alamilyen empirikus kuta-

Miklós megkapó címmel ellátott tanulmánya (,,A nyelvészet eltűnhet "
(Walt Wolíram) és a nyeh,i ada-

Anna egy kél e\ tizedes kulatáS elme-

re hívja lel a irgyelmet, amelytőI

tásloka,)t

is

bemutatnak. Borbély

tok?) eLején egy olyan valós veszély-

leti és módszertani kérdéseivel foglalkozik a román-magyar nyelvcsete

Walt Wolfram ir egy 20l2-e" cikJ<ében. Tanulmányában mégsem ezt

ható.

szülók haltó gyerekeinek identitásáról, Gy. Bazsika Enikó a nyelvi vál-

let közösségév€l foglalkoznak, vagy
épp nem korlátozódnak semmilyen
közösségre, hanem elméleti-

rási beszélók nyelvi tudatában, Heltai Borbála ÉvaGeresdlak takossápának nvell i ráltozásairóL, Sólyom
fi,éka a"reklámnyel\i neologilmu-

szlovákiai magyar közösség nyelv-

tűdökól ír, míg Szabó Dávid

masztva anól ír, hogy hogyarr űnhet
el aZ áitalunk rögzített nyelvi adat éS
mit tehetünk annak érdekében,hogy
adataink megórzódjenek az utókor
számára és az etikai vonatkozásokat
is betaísuk. Fóris Ágota a szaknyelvek szociolingvisztikai és terminológiai megközeLítéséről, Gréczi Zsol-

A tanulmányok alapvetően három csoportba kategorizálhatók,
aszerint. hogy millen íöldrajzi terü-

módszertani áttekintéSt nyújtanak.

A

használatával tbglalkozik 3 tanulmány. Bauko János a közösségi ragadvánlmevek használatával, Bilász
Boglárka a nyelvi ideológiákkal,

vizsgálatában_ Bokor Julianna a siket

tozások tiiköződéséról ír a nyelvjá-

sokróI és a hozzájuk kapcsolódó atri-

a

szleng kutatási eledményeit mutatja
be (ide kapcsolódik Kis Tamás l
me4 bélyegzett szleng c. tanul'már'ya,

amely ugyancsak a..SzIeng és szoci-

taglalja, hanem példákkal alátá-

dos Enikó a töíéneti szociolingvisz-

tikáról, HegedúS Attila a dialektológiai mondattani kutatáslót ír. Két

tanulmány töfténeti dimenzióban
vizsgálódik: Németh Miklós a törté-

neti szociolingvisáika kérdésköre-

vel, míg Sinkovics BaláZs azt mutatja be, hogyan lo1l a nyelvhelyesség
tanítása az iskolákban az 1930-as és
1940-es években.

A

kon lerenc iakötel urolsó két ré-

sze múhelytanulmányokat tartalmaz.
A Nyelli változók, nyelvhasználat,
térbeliség címet víselő műhely vezetői Bodó Csanád és Vargha Fíuzsina
Sám voltak, A műhelyek kérdések

köIé szerveződtek és ezeket esetta-

nulmányok alapján vizsgálták az

egyes tanulmányok: Gál Noémi az /-

kiesésróI. lglai Edit az ikes ragozás-

ról, Kocsis Zsuzsanna,

Menyhárt

Józse[ és Presinszky Károly az ozésről, míg Vargha Fruzsina Sára a
nák-olásról in. Az Urali nyelvek szociolingvisztikai elméletek és mód:zerek cimel viselö műhely Sipócz
Katalin éS Szeverényi Sándor vezették, A múhely vezetői bevezetójük-

nlelvek legújabb vizsgálataival kapcsolatban 1eírják:
,,E vizsgálatok rávilágítanak,
hogy az egyte erősebb nyel-

ben az uráli

vi

veszélyeztetettség ténye

mellett nyelvenként külön-

bözó tényezők alakídák nap-

jaink szociolingvisztikai jel-

lemzőit az uráli nyelvek esetében." (p.478.).
Ezért az egyes műhelyanulmányok
a vizsgált nyelvek helyzetét valamilyen szociolingvisztikai aspektusból
vizsgálják, elóre meghatározott
Szempontok nélkúl, Az udmurt nyelv

kapcsán Kozmács István, Salánki
Zsuzsa, valamint Speshilova Yulia
tanulmányában olvashatunk a sajtó-

nyelvről, vizsgálati lehetóségekól. és
egy szintaktikai változó megjelenéI85

A l ka

séről a nyelvben.

A

lmaz

o tt

komi-permják

Nye lv tudo

má

KóNyf

ry,

nem volt eruryire igaz IV. Károly

konlerencián kialakult kutatóközös-

anrryi embeft érsz." -, mint
napjainkban. A legfrissebb, 20l2-es

,*Ahány nyelvet beszélsz,

nyelv és a média kapcsolatáIól pedig
oszkó Beatrix és ponomareva

ségek munkájából szúletett

mondása

szolgál fontos adalékokkal.
A kötet széles olvasóközön§éget
céLoz meg, hisz olyan témákat boncolgat, amelyekrrek a nyelv a társadalomban való megjelenése a tárgya.
A nem nyelvészek a nyelvet (fóként)

Irodalom

Euíobaíometef felmérésszerint

Larisza szerzőpáros

tarrulmánya

mint a kommunikáció eszközét ta-

pasztalják a mindennapjaik sorlín és

a

szociolingvisztika aZ

a

terület,

amely ezzel a legszélesebb körben
1bglalkozik. A Laikusok mellett természetes§n szól ez a kőnyv a nyel-

vészekrrek, mert számos olyan
nyelwei kapcsolatos kérdésés kutatás van, ahol szúkségvan több tudományeúlet elméletére és módszertani eszköZeire. Elengeüetetlen

vezérfonal ez

a

kötet

a

szociolingvisták számára, mefi a te-

rülel legújabb I(utalá5-módszenani

eljárásaival foglalkozik.

JegyZet

Az Flönvelri

Konlerencia fő kez-

deményezője Kontra Miklós,, az
MTA Nyehtudományi IntéZet Elő-

nyelvi Kutatócsoportlának, majd ké-

sóbb az Előnyelvi

Osztályának
(1985-2008) .vezetóje volt (Borbély,
2009'). Az Elónyelvi Konferenciák
1988 óta 1, majd 1996 őta 2 éYer.
ként kerülnek megrendezésre valamilyen határon túli vagy magyaror-

A konferencia a
kárpát-medencei szocioIingr isztikai
kutatások egyik lö lóruma. A konI'e-

szági helyszínen.

renciakötetek megjelenése rr-rellett
számos projekt és monográfia is a

186

Borbély Anna (2009), Rövid bcsámoló a l5,
Előnyelvi Konftrenciáról. Magyal Nyel|
105/1, pp, 103 l05.

wcinícich, Uriel- wiuirm LBbov }|.rvin

tlerzog (l9ó8). Empirical foundations for a
theory oí language change. In W. Lehmann
- Y. Malkiel (szeík.). DirectioL1 íor
Historical Ling].listics. Ausiil: Universily of

- l95.
(2012), In the professionI

Texas Press, p. 95

wolfram, walt

Conn€cting lvith the Public. Journat
English Linguislics.40: lll - I17.
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BÁTYI SZILVLA

Mátyás Judit: Az idegen nyelvű

sZakirodaIom olvasásának jelentősége napjainkban

Német nyelvű szakmai §zövegek
szótár nélküli olvasásának yizsgálata közgazdász hallgatók körében

Olvasásmódszertani ajánlások

(Pécs: Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar. 20 12.
t65 p.)

Mátyás Judit könywe a Folia linguae

et

communicationis SoIoZat 2,
A szerzó a
nyelvtanulás, az olvasás és a

köteteként jelent meg.

következményes

megéftés

kapcsölatát veszi górcső alá.
Korunkban az idegenn; elv-tudás.
mégpedig az aktív nyelvtudás

jelentősége feléfiékelődött. Az
idegenrryell-tudís mind gazdasagi.

mind kulturális

szempontbói

nélkülözhetetlen; talán még soha

a

magyaroknak csupán 35oÁ-a vallotta
önmagáról, hogy anyanyelvén kívül

még legalább egy idegen nyelvet

beszél, és 13%-uk, hogy legalább két

idegen nyelvet. Ezze| hazánk a 2'7
EU tagáilam közül az utolsó helyen
szerepel. ezén nem elhanyagoLható.
miként fejlesszük nyelvtudásunkat,

azaz hogyal tegyünk szert minél
használhatöbb nyelvrudásrr. Mátyás
Judit könyvében ene kínál egy lehetőséget: idegen nyelvű szakirodalom
olvasásjt. A szerzó kutatásának lókuszában lz idegen nlelvü szakmai
szövegek értő olvasásának problematikája ál1. CéluI tiizte ki arrnak
bizonyítását, hogy a szintetikus olvasás módszere é5 [anu lási,olvasási
stratégiák együttes alkalmazása

eredményesebbé teheti a német
nyelvű szakmai szövegek szótár né1küli énö olrasásár, a szö\ egéftéslblyamatár. Megfig;eIéseit a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karának haltgatói körében végezte.
A könyv elsci lejezeteben a szerzó

az

interkulturalitás jelentőSégét
emeli ki, amely az alkalmazható
nyelvtudás szerves részétkell, hogy
képezze. Jóllehet azon állításával,
miszerint,,aáltaláüos nyelvtanulás

iránti igény csökkenóben van, és
egy,re többen a Szaknyelvoktatást
váIasztjíl<" (20.), nem tudok teljesen
azonosulni, tény, hogy napjainkban a
jelentősége
szaknvelvoktatás

növekszik.

Az

általános-

és

középiskoIábon megszerzen nyelvi

s7,E i,,,lLE

ismeletekíe, idegennyelv-tudásra
epit a lelsóoktatás a szaklyelr i
ismeretek biztositásával. sikeres
(szak)nyelvoktatás pedig nem
kepzelhetö eI az interkulruráIis

szemléletmód kialakítása nélkül.
Mátyás Judir könyvének alcíme
,,Olvasásmódszertani ajánlások" a
második fejezetben kerül kifejtésle.
A szerző bőséges szakirodalomra
támaszkodva tárgyalja az értő olvasás folyamatát, a megértésműkódéséf. \agyon helye,en külön\álasztja
a szótár nélküIi énó olvasást, a szövegértésta fordítástól. Rohanó világunkban a naprakészség, a (szakmai)
információk mielőbbi birtoklása nélkülózhetetlen a mindennapokban,

kiváttképp

az üzleti életben. Ezek

megszezésében játszik fontos szerepet az énő olvasás, amely a lordítás
_.elószobája". A szerZö a §zakmai
szövegek értó olvasásának fejleszt-

hetóségét ViZSgáIja. Bemutatja aZ
olvasás alaptípusait, valamint olvasási metódusokat sorakoztat fel.

ki-

emeli az anyanyelvi nevelés szerepét, ezen belúi az olvasástanítást,

amely

a késóbbi idegen

nyelvú

szakmai szövegek é ó olvasását alapozza meg.
A könl,v harmadik fejezete a tanulási shatégiából szól. Nyílt titok,
hogy komoly gondok mutatkoznak a
diákok tanulási teljesítményében,
amelyek sok esetben a megfelelő
olvasási./szövegértési és tanulási stratégiák hiányára vezethetók vissza. A
köny.l irója bemutatja a Sl. Calleni

Egyetem Gazdaságpedagógiai Intézetének oktatói által kidolgozott tanulási/olvasási stratégiákat, amelyek
egyetemistákrrak ajánlott tankönyv
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