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Program 
 

2012. március 8. (csütörtök) 
 

10:00–10:30 

A konferencia megnyitása: 
Gecső Tamás habilitált egyetemi docens, az Interkulturális 

Nyelvészet doktori program vezetője (ELTE BTK Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszék) 

 I. szekció (elnök: Jónás Frigyes ny. egyetemi docens, ELTE 
BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) 

10:30–10:45 Fehér Adrienn: A motivált tanulási viselkedés vizsgálata 
általános iskolás nyelvtanulók körében 

10:45–11:00 
Kajdi Alexandra: A magyar mint idegen nyelv oktatása alsó 

tagozatban 

11:00–11:15 

Tóth-Czifra Erzsébet: A kisdedekhez alkalmazás problémái – 

tömeges magyar mint környezetnyelv-oktatás az elemi 

iskolákban 1879 és 1889 között 

11:15–11:30 Vita 

11:30–12:30 Ebédszünet 

 II. szekció (elnök: Gecső Tamás habilitált egyetemi docens, 
ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) 

12:30–12:45 Nagy Julianna: A mondatmegértés horizontjai 

12:45–13:00 F. Gulyás Nikolett: Kiről beszélünk? – Korlátozott 
referencialitás a finnben és a magyarban 

13:00–13:15 Götz Andrea: Az idézetjelölés pragmatikája a Héber Bibliában 

13:15–13:30 
Mészáros Katalin Edit: A tezaurusz gyakorlati alkalmazásáról – 

egy konkrét példa alapján 

13:30–13:50 Vita 

13:50–14:20 Szünet 

 

 III. szekció (elnök: Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE BTK 
Mai Magyar Nyelvi Tanszék) 

14:20–14:35 Kruzslicz Tamás: Írott szóbeliség: a digitális kommunikációs 
szótár mint az írott beszélt nyelv szókészletének dokumentuma 

14:35–14:50 
Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv 
felé.  A CMC nyelvhasználatát az írásbeliség és a szóbeliség 

viszonylatában megnevező terminusok kritikai vizsgálata 

14:50–15:05 Balogh Andrea: Kazuárok és hardcore-ok. Angol szavak a 
számítógépes játékokban 

15:05–15:20 Wirt Patrícia: Rövidítések az internetes csevegések nyelvezetében  

15:20–15:40 Vita 

15:40–16:00 Szünet 

16:00–18:00 Kerekasztal-beszélgetés: Az alkalmazott nyelvészet 
kérdésköreinek (újra)értelmezése kutatói tapasztalatok alapján 

 
A beszélgetés résztvevői: 
 

Balázs Géza egyetemi tanár, tanszékvezető 
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 

Bóna Judit egyetemi adjunktus, 
ELTE BTK Fonetikai Tanszék,  

Hattyár Helga egyetemi adjunktus,  
ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 

Kiss Jenő akadémikus,  
ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék,  
 
valamint az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének oktatói: 
  
Borbás Gabriella Dóra egyetemi adjunktus, 

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa egyetemi adjunktus,  



Gecső Tamás habilitált egyetemi docens,  

Jónás Frigyes ny. egyetemi docens,  

Ladányi Mária habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, 

Varga-Haszonits Zsuzsa egyetemi docens. 
 
A beszélgetést vezeti: Balázs Géza. 
 

 
2012. március 9. (péntek) 

 

 I. szekció (elnök: Borbás Gabriella Dóra egyetemi adjunktus, 
ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) 

9:00–9:15 Szabó Ágnes: Szóasszociációs stratégiák szóban és írásban 

9:15–9:30 
Varjasi Gergely: Frazémák tárolása a magyar mentális 

lexikonban 

9:30–9:45 Tóth Andrea: A képzettség és a nem mint tényező a 
beszélőváltások sajátosságainak alakulásában 

9:45–10:00 Vita 

10:00–10:15 Szünet 

 II. szekció (elnök: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa egyetemi 
adjunktus, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) 

10:15–10:30 Krepsz Valéria: Diskurzus az óvodában – az óvodáskorú 
gyermekek párbeszédeinek jellemzői 

10:30–10:45 Németh Judit: Szükség van-e nyelvi programra a hátrányos 
helyzet leküzdéséhez? 

10:45–11:00 Bokor Julianna: Siket szülők halló gyermekei 
nyelvhasználatának jellegzetességei 

11:00–11:15 Vita 

11:15–12:15 Ebédszünet 

 
III. szekció (elnök: Hattyár Helga egyetemi adjunktus, 

ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, 
Dialektológiai Tanszék) 

12:15–12:30 
Németh Luca: A politikai korrektség a férfiak és a nők 

nyelvhasználatában 

12:30–12:45  
Hugyecz Enikő Henriett: A szexuális csoportok megnevezésével 

kapcsolatos attitűdök 

12:45–13:00  Róth Judit: Sztereotípiák és nonverbális különbségek az 
interkulturális kommunikációban 

13:00–13:15  Tóth Bianka: Ablak vagy nyílászáró? A szakmai kommunikáció 
és nyelvhasználat rétegzettsége 

13:15–13:35  Vita 

13:35–13:45  Szünet 

 IV. szekció (elnök: Ladányi Mária habilitált egyetemi 
docens, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék ) 

13:45–14:00  Bukovits Attila: Politikai diskurzuselemzés. Egy 
szociolingvisztikai kutatás megelőlegezése 

14:00–14:15  Varjasi Szabolcs: Nyelvi jogok a gyakorlatban: jogtudatosság-
vizsgálat egy felvidéki magyar faluban, Szímőn 

14:15–14:30 Katona Ágnes: A vajdasági keresztnévadás sajátosságai 

14:30–14:45 Vita 

14:45 A konferencia lezárása:  
Ladányi Mária habilitált egyetemi docens, tanszékvezető 

 

 

 

 

 



Az előadások absztraktjai 

 
Balogh Andrea (ELTE BTK, Magyartanár–nyelv- és beszédfejlesztő tanár 

MA): Kazuárok és hardcore-ok. Angol szavak a számítógépes játékokban 

 

A számítógépes játékok kapcsán a korábbi vizsgálódási területeknek megfelelően 

még mindig a névtani és a pszichológiai vonatkozások (névadás, agresszió) 

vannak előtérben. Kutatásom ezt a területet kívánja bővíteni egy új, nyelvészeti 

szemponttal, mégpedig azzal, hogyan befolyásolja a játékok nyelve egyrészt a 

játékról való kommunikációt, másrészt a játékban megvalósuló – ahhoz szorosan 

kapcsolódó – csetelést.  

A kutatás célja egy valós idejű stratégiai csapatjáték (a DotA – Defense 

of the Ancients) nyelvi környezetének leírása. Ezen belül jelen előadásban 

kifejezetten az angol eredetű jövevényszavakkal, valamint ezek meghatározott 

helyével és szerepével foglalkozom egyrészt általánosan a játéknyelven belül, 

másrészt konkrétan a DotA játékban. 

 

Bokor Julianna (ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA): Siket szülők 

halló gyermekei nyelvhasználatának jellegzetességei 

 

Előadásomban egy olyan kutatás eredményeit mutatom be, amelyben siket szülők 

halló gyermekeinek nyelvhasználati kérdéseit vizsgáltam a nyelvelsajátítás és a 

nyelvválasztás vonatkozásában. A siket szülők halló gyermekei egy „láthatatlan” 

csoportot alkotnak, hiszen semmilyen fogyatékossággal nem rendelkeznek, 

csupán szüleik siketségéből fakadóan szenvedhetnek nyelvi hátrányt. 

A vizsgálat során a nyelvhasználati kérdéseken belül feltérképeztem, 

hogy a siket szülők halló gyermekei milyen szocializációs folyamaton mentek 

keresztül, ennek függvényében milyen nyelvelsajátítási mintázatok jellemzőek 

rájuk, és ezek milyen mértékben befolyásolják a nyelvhasználatukat. A 

nyelvelsajátítást és a nyelvhasználatot meghatározó egyik fontos tényező, hogy a 

szülők milyen nyelvi stratégiát alkalmaznak gyermekeikkel szemben: 

elsődlegesen magyar hangzó nyelven, magyar jelnyelven vagy különböző 

nyelveken kommunikálnak-e gyermekükkel. A szülők kommunikációs stratégiája 

többségében kétnyelvű nyelvelsajátítást eredményez, így ezen gyermekek 

többségének elsődleges szocializációja olyan nyelvi környezetben zajlik, 

amelyben két eltérő modalitású nyelv van jelen. Megvizsgáltam az adatközlők 

nyelvelsajátítási, illetve nyelvhasználati profilját, ami alapján különböző 

kommunikatív kompetenciák, illetve különböző nyelvhasználati mintázatok, 

profilok mutatkoztak meg, valamint kirajzolódott, hogy egy-egy nyelvi színtéren 

melyik nyelvet választják kommunikációs eszközként. 

Előadásomban bemutatom azt is, hogy azok a gyermekek, akikkel a 

szülők a jelnyelvet (is) használták, s ezáltal kétnyelvűvé váltak, hogyan élik meg 

ezt az állapotot, illetve hogyan élik meg kétkultúrájúságukat. Továbbá kitérek 

arra is, hogyan látják a siket és a halló közösséget. 

 

 

 

 

 

 



Bukovits Attila (ELTE BTK, Magyar BA): Politikai diskurzuselemzés. Egy 

szociolingvisztikai kutatás megelőlegezése 

 

Előadásomban azt a szociolingvisztikai kutatási tervet szeretném bemutatni, 

amelynek központi kérdése az, hogy hogyan beszél a köznép (Gamson 

szóhasználatával: „people”) a politikáról. 

Egy ilyen szociolingvisztikai kutatás igénye kettős beágyazottságú. 

Egyrészt a témának nincsen olyan magyar szakirodalma, amely megfelelne egy 

ilyen vizsgálat feltételeinek. Másrészt nincsen megfelelően kidolgozott 

módszertan. A két mozzanat természetesen összefügg. Az első hiányosságnak 

elsősorban az az oka, hogy a politikai társalgással mikroszinten nem foglalkoztak 

magyar kutatók. Létezik azonban néhány olyan tanulmány, amelyet segítségül 

lehet és kell hívni a politikai diskurzus vizsgálatának kidolgozásához. 

A második hiányosság esetében van olyan kutató, aki eljutott a köznép 

vizsgálatáig, és értékes megállapításokat tett. Ebben az esetben a vezérfonal 

William A. Gamson Talking Politics című munkája, amely segít az alapelvek 

felállításában, a továbblépéshez azonban a gamsoni módszertan átfogó kritikájára 

van szükség. 

Előadásomban mindezen témákat részletesen is kifejtem. A célom egy 

leendő szociolingvisztikai kutatás általános problémáinak, kérdéseinek felvetése, 

amely így talán bekerül a nyelvészeti diskurzus témái közé. 

 

 

 

 

Fehér Adrienn (ELTE BTK, Anglisztika MA): A motivált tanulási viselkedés 

vizsgálata általános iskolás nyelvtanulók körében 

 

Az előadásban a szakdolgozati kutatásom menetét és főbb eredményeit kívánom 

bemutatni, amelynek témája a motivált tanulási viselkedés vizsgálata általános 

iskolás angol nyelvtanulók körében. Ma már általánosan elfogadott nézet, hogy a 

motiváció kiemelt szerepet tölt be a nyelvtanulás olykor hosszú és fáradságos 

folyamatában. Hajtómotorként meghatározza, hogy valaki elkezd-e nyelvet 

tanulni, és ha igen, akkor mennyi energiát hajlandó belefektetni és meddig 

folytatja a tanulást. Emiatt véleményem szerint fontos a tanulók motiválása, 

illetve annak a meghatározása, hogy hogyan és mivel lehet hatékonyan 

ösztökélni, biztatni a diákokat új ismeretek megszerzésére, jelen esetben az angol 

nyelv elsajátítására. A kutatásban, amelynek célja a tanulókat motiváló tényezők 

feltárása, 252 általános iskolás (hetedik és nyolcadik osztályos) tanuló vett részt. 

Néhány hónappal ezelőtt az iskolában kitöltöttek egy általam összeállított 

kérdőívet, amely 12 konstruktumot tartalmazott a hozzájuk tartozó állításokkal, 

és ezek segítségével sikerült felvázolni a célcsoport motivációs profilját. Az 

adatokon különböző teszteket végeztem el, például t-teszteket a fiúk és a lányok, 

valamint az évfolyamok közötti különbségek feltárása céljából. A kutatási 

kérdésre a választ a regressziós analízis adta meg.  Az adatbevitel és az 

eredmények kiértékelése során érdekes összefüggésekre is fény derült. A kutatás 

hasznos tanulságokkal szolgál, amelyeket ismertetni szeretnék az előadás végén. 

 

 



F. Gulyás Nikolett (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Uráli 

nyelvészet és nyelvek doktori program): Kiről beszélünk? – Korlátozott 

referencialitás a finnben és a magyarban 

 

A különféle személytelen szerkezetek alkalmazásának közös tulajdonsága, hogy 

a figyelem fókusza a cselekvés legérintettebb résztvevőjéről áthelyeződik az 

eseményre (vö. Givón 1990). Malchukov és Ogawa (2011: 20) szerint ezek a 

konstrukciók a családi hasonlóság elve alapján csoportosíthatók, de nem 

különíthetők el élesen egymástól. Előadásomban a finn és a magyar ún. nem 

referenciális személytelen szerkezeteket – melyekben az alany referenciális 

hatóköre korlátozott – vizsgálom funkcionális megközelítésben. A magyarban 

idevonható a határozói igenév + főige, az -Atik képzős ige, a finnben a 

személytelen -tAAn képzős ige és az ún. zéró szerkezet. Mindkét nyelvben 

megtalálható a nem referenciális többes szám 3. személyű ige és a generikus 

főneves szerkezet, valamint az időjárásigék egy csoportja. A szerkezetek 

morfológiai jellemzésén túl szöveggyakorisági – típusgyakorisági – mutatókat is 

vizsgálok egy 13000 szót tartalmazó szépirodalmi, párhuzamos korpusz, valamint 

publicisztikai szövegek alapján. 

 

Hivatkozott irodalom: 

 
Givón, Talmy 1990. Syntax. A functional-typological introduction. Volume II. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 563–639. 

Malchukov, Andrej – Ogawa, Akio 2011. Towards a typology of impersonal 

constructions. A semantic map approach. In: Andrej Malchukov – Anna 

Siewierska (szerk.): Impersonal constructions. A cross-linguistic perspective. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 19–56. 

 

Götz Andrea (ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA): Az idézetjelölés 

pragmatikája a Héber Bibliában 

 

A Héber Biblia szövegének mintegy felét idézetek teszik ki. Ugyan számos 

tanulmány foglalkozott már az idézetek irodalmi-stilisztikai jelentőségével és 

nyelvtani tulajdonságaival, a különféle idézetjelölők és idézési technikák 

részletes, diakrón és szinkrón jellegű leírására mégsem került sor. 

A jelen kutatás ismerteti az idézetjelölők pragmatikai szerepét és 

grammatikalizációs folyamatokban való részvételét, mivel a pragmatikai szerep 

felderítéséhez elengedhetetlen megvizsgálni az egyes kifejezések használatának 

jellemzőit. Az előadás tárgyalja a főnévi igenévből származó lēmōr 

(hagyományos fordítása: 'mondván') idézetjelölő, valamint a ragozott igei 

alakokat tartalmazó idéző kifejezések grammatikai és pragmatikai vetületét. 

Rövid szövegrészletek elemzésével az előadás megkísérli bemutatni, hogy az 

irodalmi szöveg hogyan él az idézet jelölésének különböző formáival, illetve a 

megidézett szereplők megnyilatkozásait miképp árnyalja az idézetjelölők 

megválasztása. 

 

Hugyecz Enikő Henriett (ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA): A 

szexuális csoportok megnevezésével kapcsolatos attitűdök 

 

A politikailag korrekt (PC) nyelvhasználat tükrözi leginkább a társadalom azon 

törekvését, hogy ne kövessen el sértést a többségi és a kisebbségi csoportok 



megnevezésével. Azonban a PC-nyelvhasználat magában rejti azt is, hogy a 

politikailag inkorrekt megnevezések pejoratív konnotációt kapnak. Kutatásom 

célja az volt, hogy megvizsgáljam a szexualitással kapcsolatos leggyakrabban 

használt melléknevek politikailag korrekt és hétköznapi változatait. 

Feltételeztem, hogy a „píszímelléknevek” semleges értéket fognak felvenni, míg 

a politikailag inkorrektek negatívat. Kérdőíves kutatásomban arra kértem az 

adatközlőket, hogy értékeljenek szavakat egy ötfokú skálán, vagyis ítéljenek meg 

mellékneveket pozitív-negatív értékszemléletben. 

 

Kajdi Alexandra (ELTE BTK, Magyartanár–magyar mint idegen nyelv 

tanár–multikulturális nevelés tanára MA): A magyar mint idegen nyelv 

oktatása alsó tagozatban 

 

Bár napjainkban az idegennyelv-pedagógia az oktatásügyi diskurzus szerves 

részét képezi, egy jelentős terület a háttérbe szorul: ez a magyar mint idegen 

nyelv, annak is az iskolarendszerű oktatása. Tanulmányaim során – a magyar, a 

multikulturális nevelés és a magyar mint idegen nyelv tanáraként – mélyebb 

betekintést nyerhettem ennek megvalósításába, illetve megvalósításának 

hiányába. Előadásom célja annak a bemutatása, hogy jelenleg a magyar mint 

idegen nyelv oktatása hogyan zajlik alsó tagozatban. Ennek kapcsán először 

bemutatom azokat a dokumentumokat, amelyek az EU szintjén foglalkoznak a 

migráns gyerekek (nyelv)oktatásával, majd rátérek a hazai helyzetre. Fő 

kérdéseim: milyen irányelvek mentén zajlik a bevándorló hátterű gyerekek 

(nyelv)oktatása – különös figyelmet fordítva az újonnan elfogadott jogszabályi 

változásokra –, milyen segédanyagok állnak rendekezésre? Ezután személyes 

tapasztalataimat osztom meg, amelyeket három különböző profilú intézményben 

szereztem: a Bicskén működő Befogadó Állomással szoros kapcsolatot tartó 

Kossuth Zsuzsa Általános Iskolában, a Magyar-Kínai Két Tannyelvű Általános 

Iskolában és a Dob utcai Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskolában, ahol 

jelenleg is a hosszú iskolai gyakorlatomat töltöm. Előadásomat 

helyzetértékeléssel és összegzéssel zárom, remélve, hogy tolmácsolásomban 

szélesebb körhöz is eljut ez a téma, ami az egyéb nyelvészeti kutatási területekkel 

való együttműködés kezdetét is jelenti. 

 

Katona Ágnes (Magyartanár MA): A vajdasági keresztnévadás sajátosságai 

 

Az előadás a mai vajdasági keresztnévadás sajátosságait vizsgálja egy több mint 

1600 fős névkorpusz alapján, amely három település 2007 és 2009 között 

született magyar gyermekeinek keresztneveit tartalmazza. Ismerteti a szerbiai 

névszabályozás legfontosabb pontjait, az anyakönyvi bejegyzések jellemzőit, 

majd a keresztnévanyagban érvényesülő helyesírási tendenciákra mutat rá, 

különös tekintettel a kontaktushatásokra. Példát hoz a ritkán előforduló kettős 

keresztnévhasználatra, valamint azokra a nevekre, amelyek nem szerepelnek a 

Magyar utónévkönyvben. Teszi mindezt azért, hogy bemutassa, mennyiben 

tükröződik a kétnyelvű környezet befolyása és a névadás szinte teljes szabadsága 

a gyűjtött korpuszban.  

 

Krepsz Valéria (ELTE BTK, Magyar nyelv és irodalom MA): Diskurzus az 

óvodában – az óvodáskorú gyermekek párbeszédeinek jellemzői 

 

Sok gyermeknyelvvel foglalkozó kutató négyéves korra befejezettnek tekinti a 

nyelvelsajátítás folyamatát, ugyanis a gyermekek ekkorra már birtokába jutnak a 



nyelvtani szerkezetek zömének. Bár közléseik sokszor még helyzetiek, vagyis 

nem különíthetők el az adott élménytől, de kijelentéseik már igen összetettek, és 

a megnyilatkozások kezdenek koherenssé válni. A párbeszéd mint beszélt nyelvi 

forma már a produkció szintjén is megjelenik nyelvhasználatukban. 

Kutatásomban egy budapesti óvoda 36 éves gyermekeivel végzett 

játékos feladat segítségével vizsgálom a gyermekkorban kialakuló párbeszédeket, 

illetve hasonlítom össze azokat a felnőttnyelvi spontán párbeszédek anyagával, 

elsősorban a forma és a funkció tekintetében. Vizsgálom a párbeszédek 

megjelenését, megformáltságát, illetve kitérek a nemek között megjelenő nyelvi 

különbségekre is. Feltételezem, hogy az ekkor létrejövő dialógusok még több 

szempont szerint is eltérnek a felnőttek párbeszédeitől, ám a kor előrehaladtával, 

a szocializáció folyamán egyre hasonlóbbá válnak a felnőttnyelvi dialógusokhoz. 

     

Kruzslicz Tamás (Magyartanár–némettanár–magyar mint idegen nyelv 

tanár MA)  : Írott szóbeliség: a digitális kommunikációs szótár mint az írott 

beszélt nyelv szókészletének dokumentuma 

 

Egy szótár összeállításakor első és kiemelt feladat a szótárba felvett szavak 

kiválasztási szempontjainak meghatározása. Az általános értelmező szótár 

szerkesztésénél kiemelt jelentőségű a felvett szavak előfordulási gyakorisága. A 

válogatást általában az adott nyelvi közösség írásbeli szövegeinek vizsgálatával 

végzik el a szerkesztők, emiatt a főként beszélt nyelvi szavak, szófordulatok nem 

kerülnek be egy ilyen szótárba. Sajátos ebből a szempontból a digitális 

kommunikáció lexikai jellegzetességeit bemutató munka. 

 Az ELTE BTK-n működő Kommunikáció: internet és média műhely 

gondozásában jelenleg készül az első magyar netszótár. A címszavak között 

gyakoriak a kifejezetten beszélt nyelvi kifejezések, aminek oka a digitális 

kommunikációs csatornák írásbeliségének lexikai elemei és a beszélt nyelvi 

szókészlet közötti szoros kapcsolat, intenzív kölcsönhatás. Ezt a kapcsolatot 

vázolja fel az előadás, miért alakulhatott ki, milyen beszélői közösségekben, 

milyen formában és mennyire intenzíven jelentkezik. Emellett példákon keresztül 

mutatja be, milyen, a szótárban is dokumentált, a digitális kommunikációból 

kiinduló lexikai elemek jelenhetnek meg a szóbeliségben. Igyekszik feltárni tehát 

azt a szókészletcsoportot, amely a fentiek alapján sajátos státuszt képvisel a 

magyar nyelv lexikográfiájában 

 

Mészáros Katalin Edit (ELTE BTK, Magyar nyelv és irodalom MA): A 

tezaurusz gyakorlati alkalmazásáról – egy konkrét példa alapján 

 

Az emlékkonferencia apropóján egy rendhagyó esettanulmányra vállalkozom, 

amelynek keretében Kiss Zoltán tudományos munkásságának egy területére 

kívánok reflektálni, nevezetesen az általa motorkerékpárokhoz (demóváltozatban) 

elkészített tezaurusszal foglalkozom. Ez a szótártípus egyelőre nem terjedt el a 

köztudatban, internetes alkalmazási lehetőségei azonban egyre vonzóbbá teszik 

különböző területek számára. 

Célom annak feltárása, hogy milyen feltételekkel lehet egy ilyen jellegű 

vállalkozást megvalósítani, gyakorlati használatra elkészíteni. Ennek érdekében 

különböző szakmák képviselőivel készítettem interjút, amelyekben a sarkalatos 

kérdések megvitatása mellett a személyes véleményre is hangsúlyt fektettem. A 

vizsgálat ugyan nem szolgál objektív eredményekkel, az alkalmazott nyelvészet 

igazán gyakorlati oldaláról azonban jó képet adhat. 

 



Nagy Julianna (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar 

nyelvészet doktori program): A mondatmegértés horizontjai 

 

A jelen előadás a lírai mondatot kívánja elemezni funkcionális kognitív elméleti 

keretben. Más-e a lírai mondat, mint a mindennap használt mondat? Erre a válasz 

egyértelműen nem, mert a líra nem nyelvében más, hanem a megértésben, 

befogadásban (Jauss, Hans Robert 1999. Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat 

– irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris kiadó.). Mindemellett az alábbi 

szempontok – pl. nézőpont, topik, figyelemirányulás, episztemikus lehorgonyzás, 

időjelölés – meghatározóak a lírai mondat esetében. A mondat egy elemi jelenetet 

reprezentál, amely az ige és a főnév relációjából alakul ki (Langacker, Ronald W. 

1987. Foundations of Cognitive Grammar Volume I. Theoretical Prerequisites.  

Stanford, California: Stanford University Press.), amely a lírai mondat alapját is 

képezi. A lírában is ugyanúgy jelenetek konstruálódnak meg, mint a mindennap 

használt mondatban, amelyeknek azonban fontos összetevője a sor, amely a 

befogadási egység alapjaként jelenik meg (7±2) (Tolcsvai Nagy Gábor 2010. 

Kognitív szemantika. Nyitra: Europica Varietas).  

Ez az előadás a nézőpont felől kívánja megragadni a lírai mondatot, 

amely meghatározó komponense a felépítésnek. Minden megnyilatkozásunkban 

tükröződik nézőpontunk, amely a kiinduló szemlélet és értelmezés eredménye 

(Langacker 1987). A nézőpont egy kiindulópont, amelyen keresztül értjük meg az 

adott jelenetet, melyet a mondat reprezentál (Tolcsvai Nagy Gábor 2006. 

Szövegtan. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai kiadó. 

149–175.). Weöres Sándor Canzone című verse kerül részletesebben elemzésre, 

amelyben az elemi jelenet, a diskurzus és a nézőpontot kapcsolata is megjelenik. 

Így láthatjuk, hogy a mindennapi diskurzusok és a líra mennyiben különbözik és 

mennyiben hasonlít. 

 

Németh Judit (ELTE BTK, Magyar BA): Szükség van-e nyelvi programra a 

hátrányos helyzet leküzdéséhez? 

 

A nyelvi hátrány a hátrányos társadalmi helyzet következménye (Kiss 1995: 124) 

és gyakran újratermelője. Bernstein elméletének magyarországi befogadását, 

kritikáját és alkalmazását a nyolcvanas évek közepéig áttekintve Oláh Tibor 

(2001) megjegyezte, hogy Bernsteinék szerint a nyelvi hátrányos helyzet 

megfelelő nyelvi programmal felszámolható, ugyanis a munkás- és 

középosztálybeli gyermekek beszédében megjelenő különbségek nem egy 

egységes nyelvi kompetencia kialakulásának állomásai, hanem eltérő 

kommunikatív kompetenciák sajátosságai. Ezzel szemben a magyarországi 

kutatók úgy gondolták, hogy egy egységes fejlődési folyamaton halad végig 

minden gyermek, tehát a nyelvi különbségek a hátrányos helyzetnek nem 

szignifikáns tényezői, ezért nyelvészeti módszerekkel nem lehet leküzdeni a 

társadalmi hátrányos helyzetet. Előadásommal kezdeményezem ezen álláspont 

újragondolását, mégpedig az Arany János Tehetséggondozó Program diákjaival 

készített kisebb kutatásaim eredményeinek fényében. Emellett Oláh (2001) 

említett munkáját mintegy folytatva összefoglalom, hol tart ma a nyelvi hátrány 

kutatása Magyarországon. 

 

 

 



Németh Luca Anna (ELTE BTK, Magyar nyelv és irodalom MA): A 

politikai korrektség a férfiak és a nők nyelvhasználatában 

 

Az előadás egy napjainkban mind társadalmi, mind nyelvhasználati szempontból 

meghatározó jelenség újszerű megközelítési módját adja: a politikai korrektséget 

vizsgálja a nemek eltérő nyelvhasználatának aspektusából, elsőként kapcsolva 

össze a politikai korrektséget a genderkutatással.  

A kutatás elsődleges célja annak tanulmányozása, hogy a nők 

udvariasabb nyelvhasználatára vonatkozó sztereotípia mennyiben igazolódik a 

politikailag korrekt nyelvhasználat vizsgálatakor. Mivel a politikai korrektséget 

nyelvhasználati szempontból alapvetően a nyelvi tabuk és az eufemizmusok 

határozzák meg, a kutatás hipotézise szerint a nőknek a társadalmi kisebbségekre 

vonatkozó szókincse jobban megfelel a politikai korrektség követelményeinek, 

mivel az ő nyelvhasználatukat erősebben befolyásolják a nyelvi tabuk.  

A 2011-ben OTDK-győztes munka alapját képező felmérés számos 

további kérdés vizsgálatára ad lehetőséget. Az eredmények alapján figyelemre 

méltó eltérések mutatkoztak a nemek szerint bizonyos szavak informális, illetve 

formális használatában: például az adatok azt mutatják, hogy a férfiak a hivatalos 

szituációkban is gyakrabban használják a baráti beszélgetésekre jellemző 

megnevező lexémákat. E jelenség a különböző udvariassági elméletek által 

megfogalmazott tézisekkel is összevethető. A kutatás átdolgozott változata a 

vizsgált minta alapján ez utóbbi témakör bővebb kifejtésére tesz kísérletet.  

A téma aktualitására és társadalmi fontosságára való tekintettel további 

vizsgálatokat tervezek egy reprezentatív felmérés, valamint szociolingvisztikai 

interjúk formájában. 

 

Petykó Márton (ELTE BTK, Magyar nyelv és irodalom MA): Az írott beszélt 

nyelvtől a spontán írott nyelv felé.  A CMC nyelvhasználatát az írásbeliség és 

a szóbeliség viszonylatában megnevező terminusok kritikai vizsgálata 

 

A számítógép közvetítette kommunikáció (computer-mediated communication, 

CMC) egyes interaktív diskurzustípusai, pl. az e-mail, a chat és a blog leginkább 

írott nyelvi megnyilatkozásokból épülnek fel, az interakció térbeli és részben 

időbeli közvetettsége jellemzi őket, ugyanakkor – az adott diskurzustípus 

sajátosságai szerint eltérő mértékben – jellemző rájuk a dialogikusság, a 

megnyilatkozások létrehozásának spontaneitása, valamint a műfaji elvárások 

kisebb mértékű kodifikáltsága. Tehát ezek a diskurzustípusok jelentős mértékben 

különböznek a kognitív diskurzustipológia által megnevezett mindkét 

protodiskurzustól: a prototipikus társalgástól és a prototipikus szövegtől. Ezt a 

jelenséget a CMC nyelvhasználatával foglalkozó magyar szakirodalom 

leggyakrabban az írott beszélt nyelv terminussal fejezi ki. Emellett előfordulnak 

az írott párbeszéd, a másodlagos írásbeliség, a virtuális írásbeliség, valamint a 

mediálisan írott, koncepcionálisan szóbeli kommunikáció) megnevezések is. 

 Jelen tanulmányban először a fenti terminusok  kritikai vizsgálatával 

foglalkozom. Célom  egyrészt annak a bemutatása, hogy az említett terminusok 

használata egyúttal mely, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció viszonyára 

vonatkozó szemléletmódok elfogadását jelenti a használó részéről, másrészt 

annak a megállapítása, hogy e szemléletmódok elfogadása mennyire produktív a 

CMC interaktív diskurzustípusainak elemzése során. Ezután bevezetem a spontán 

írott nyelv és a tervezett írott nyelv terminusokat, valamint ismertetem azt az 

általuk képviselt szemléletmódot, amely szándékom szerint új értelmezését 

nyújtja a szóbeliség és az írásbeliség a CMC által megváltoztatott viszonyának. 



Róth Judit (ELTE BTK, Magyar BA): Sztereotípiák és nonverbális 

különbségek az interkulturális kommunikációban 

 

A kultúrák közötti kommunikációban gyakran okoz problémát a nonverbális 

jelek félreértése, illetve a nemzetek, kultúrák sztereotípiák mentén való 

értelmezése. Napjainkban a globalizációs folyamatok miatt egyre fokozottabb a 

kultúrák közötti kommunikáció, ezért a konfliktusok elkerüléséhez 

ismeretbővítésre, az interkulturális kompetencia fejlesztésére van szükség.  

Ezért kutatásomban a miénktől eltérő kultúrákhoz kötődő sztereotípiákkal és 

nonverbális különbségekkel foglalkozom. Kérdőíves módszerrel elsődlegesen 

egy attitűd- és kompetenciavizsgálat volt a célom. Főként arra voltam kíváncsi, 

hogy a válaszadók milyen attitűddel állnak a különböző nemzetekhez, illetve 

hogy mennyire fejlett az interkulturális kompetenciájuk, mennyire ismerik, 

mennyire tudják helyesen értelmezni a különböző nonverbális jeleket. 

Hipotézisem szerint a felsőoktatásban tanulók vagy a frissen végzettek 

toleránsabbak más kultúrákkal szemben, mivel több egyetemen, főiskolán már a 

kötelező kurzusokon is foglalkoznak interkulturális tanulmányokkal, így 

valószínűleg a hallgatók ismeretei tágabbak, attitűdjük kevésbé elutasító, mint a 

náluk fiatalabb, valamint idősebb korosztályé. Tehát minél magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezik valaki, annál toleránsabb, nyitottabb hozzáállású. 

Hipotézisem másik része szerint a tapasztalatnak – ezzel együtt a kornak – van 

nagy szerepe: minél többet és minél többféle nemzettel érintkezett valaki, annál 

kevésbé lesz sztereotipikus a gondolkodása. 

 

 

Szabó Ágnes (ELTE BTK, Magyartanár–nyelv- és beszédfejlesztő tanár 

MA): Szóasszociációs stratégiák szóban és írásban 

 

Jelen kutatás nyelvészeti és pedagógiai kérdésekre keres választ. Azt vizsgálja, 

hogy milyen különbségek vannak a szóbeli és az írásbeli asszociációs stratégiák 

között. A kutatás elsődleges célja az volt, hogy a mennyiségi különbségek mellett 

a minőségi eltérésekre (tehát a szófaji eloszlásra, a fogalomkörök eltérésére, a 

stratégiai különbségekre) is rávilágítson. 

Módszerként azt a szabad asszociációs tesztet választottam, melyet Cser 

János alkalmazott és írt le 1939-ben, és amelyet azóta Gósy Mária és Kovács 

Magdolna is elvégzett 2001-ben. A vizsgálatot két csoportban végeztem el. Az 

egyik csoport tagjainak feladata az volt, hogy 15 percen keresztül írjanak le minél 

több szót, ami az eszükbe jut. A másik csoport tagjainak szóban kellett 

elvégezniük a feladatot, ezt rögzítettem, majd lejegyeztem. A vizsgálatban 

összesen 20 fő vett részt, közülük tízen írásban, tízen pedig szóban végezték el a 

feladatot. Elemeztem a mennyiségi különbségeket, a szófaji kategóriákat, az 

asszociációs stratégiákat és az előhívott fogalomkörök gyakoriságát. Az adatok 

statisztikai elemzését SPSS 13 programmal végeztem. 

Hipotézisem az volt, hogy a szóbeli és az írásbeli asszociációs stratégiák 

között minőségi különbségek lesznek: a szóbeli asszociáció során a hangzásbeli 

összefüggés gyakrabban fordul elő, mint az írásbeli asszociációnál. 

Az eredmények rávilágítanak a szóbeli és az írásbeli asszociációs 

stratégiák különbségeire, amit leendő pedagógusként mindenképp hasznosíthatok 

majd munkám során. 

 

Hivatkozott irodalom: 
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Tóth Andrea (ELTE BTK, Magyartanár–magyar mint idegen nyelv tanár 

MA): A képzettség és a nem mint tényező a beszélőváltások sajátosságainak 

alakulásában 

 

A társalgás a legáltalánosabb beszédhelyzet. Szerveződését és sajátosságait több 

tényező, köztük az iskolázottság (képzettség) és a nem is befolyásolhatja. A 

társalgás alapegysége a forduló (turn), amely az egy beszélőtől származó 

megnyilatkozás (Boronkai Dóra 2009. Bevezetés a társalgáselemzésbe. Budapest: 

Ad Librum Kft.). A beszélőváltás történhet szóátadással, szóátvétellel, illetve 

ezek hiányában a beszélő folytathatja a társalgást. Kutatásomban – a 

Mindentudás Egyetemének két választott kerekasztal-beszélgetése 

felhasználásával – azt vizsgálom, hogy az iskolázottság (képzettség) és a nem 

hogyan hat a beszélőváltások fonetikai sajátosságaira. Elemzem, hogy az egyes 

beszélőváltások formáihoz milyen funkció kapcsolható, különös tekintettel a 

társalgás két jellegzetességére, az egyszerre beszélésre és a szünetek szerepére. A 

kutatáshoz szükséges elemzéseket a Praat 5.2 (annotálás) és az SPSS 17. 

(statisztikai elemzés) programmal végeztem. Feltételezem, hogy a magasan 

képzett, gyakorlott beszélők együttműködő társalgási stratégiát követnek, ami a 

hallgatások és az egyszerre beszélések kis számában mutatkozik meg. További 

hipotézisem, hogy a nemek tekintetében különbségek mutatkoznak a 

beszélőváltások fonetikai paramétereiben. 

 

Tóth Bianka (ELTE BTK, Magyar BA): Ablak vagy nyílászáró? A 

szakmai kommunikáció és nyelvhasználat rétegzettsége 

 

A társadalom rétegzettsége magával vonzza a nyelv rétegzettségét. Ez a folyamat 

analogikusan ráilleszthető az egyes tudományokra, szakmákra is. Minden 

tudományon és szakmán belül felfedezhető egyfajta hierarchikus rétegzettség, 

amely megjelenik a tudományos és szakmai diskurzusok résztvevőinek 

nyelvhasználatában is. A tudományok és szakmák világában mindig vannak 

olyan szituációk vagy akár munkakörök is, amelyeknek az egyes nyelvhasználati 

formák közötti átjárás a legfőbb feladata. Sokszor ez nem csak az adott 

tudományos vagy szakmai nyelvhasználati módok közötti átjárást jelenti, hanem 

más tudományok és szakmák közöttit is. Emellett fontos és kihívásokkal teli 

feladat, amikor laikusokkal kell szakmai kommunikációs szituációban helyt állni. 

Előadásomban a szakmai kommunikáció rétegzettségét kívánom bemutatni az 

építőiparban, különös tekintettel a szakmabeli és a laikus közötti 

kommunikációra.  

A kutatás során feldolgozandó korpusz diktafonnal rögzített 

hanganyagokból áll. Szándékom szerint a hanganyagok segítségével 

vizsgálhatóvá válik, hogy egy adott üzenetet az adatközlő különböző 

beszédhelyzetekben hogyan továbbít. Emellett nagy figyelmet kívánok fordítani a 

szakmabeli és a laikus közötti kommunikációra, hiszen itt az adatközlőnek 

szaknyelvből köznyelvre kell fordítania.  

A felvett beszélgetéseket öt csoportra osztom a beszélgetőpartnerek 

beosztása alapján (alkalmazott–főnök, alkalmazott–alkalmazott, alkalmazott–

szakmabeli, alkalmazott– szakmunkás, alkalmazott–laikus). Ezeket a csoportokat 



tovább bontom aszerint, hogy nő–nő, nő–férfi, illetve férfi–férfi 

beszélgetőpartnerekről van-e szó. A különböző csoportokba sorolt 

beszélgetéseket a tartalom–forma–funkció hármasában és a SPEAKING-modell 

segítségével vizsgálom tovább. 

  

Tóth-Czifra Erzsébet (ELTE BTK, Hungarológia MA): A kisdedekhez 

alkalmazás problémái – tömeges magyar mint környezetnyelv-oktatás az 

elemi iskolákban 1879 és 1889 között 

 

Egy tudományterület önmegértésének szerves részét képezi az a történeti 

szempontú megismerés, amely saját előzményeinek és egyszersmind határainak 

feltérképezésére irányul. Ehhez kívánok hozzájárulni előadásommal, amelyben az 

1879-es nemzetiségi tanterv magyar mint környezetnyelv-oktatás módszertanára 

gyakorolt hatásait vizsgálom. A tanterv életbe lépése ugyanis merőben új 

helyzetet teremtett, amennyiben „írástudatlan tömegek” beözönlését hozta 

magával a magyar mint környezetnyelv (ekkor már államnyelv) sajátos területére. 

A nyelvtani ismeretekben teljesen járatlan gyermekek nagy létszámú 

csoportjaival kellett a magyar nyelvet elsajátíttatni úgy, hogy pár éven belül 

képesek legyenek a mindennapi, de legalábbis a tanórai kommunikációra szóban 

és írásban egyaránt. Ezekre a mind minőségi, mind mennyiségi szempontból 

nagy változást hozó körülményekre az oktatási gyakorlatnak a századot 

meghatározó módszertani hagyománnyal szakítva, ám meglehetős gyorsasággal 

kellett reagálnia.  

A szaksajtó általam áttekintett anyaga a közoktatásügyi kormányzat 

hivatalos folyóiratának, a Néptanítók Lapjának és a vele párhuzamosan 

megjelenő Népnevelők Lapjának az 1879-es nemzetiségi tanterv kiadásától 

számított első évtizede. A magyar mint környezetnyelv-oktatásnak ez a 

kihívásokban és kísérletekben bővelkedő fejezete részletesen rekonstruálható a 

lapok hasábjain kibontakozó élénk (nemegyszer kétségbeesést tükröző) szakmai 

diskurzus nyomán. 

 

Varjasi Gergely (ELTE BTK, Magyar nyelv és irodalom MA): Frazémák 

tárolása a magyar mentális lexikonban 

 

A mentális lexikon napjaink egyik leggyakrabban kutatott területe a pszicho- és 

neurolingvisztikában, valamint a kognitív tudományokban. Ez a lexikon tárolja a 

nyelvhez, illetve a nyelvhasználathoz kapcsolódó egységeket. E tág témakörön 

belül a pszicholingvisztika elsődleges vizsgálati anyagát a szavak és az egyéb 

nyelvi egységek tárolása jelenti. A mentális lexikon vizsgálata kiemelten fontos 

lehet, hiszen a kapott eredmények árnyalhatják az agyi folyamatokról eddig 

alkotott képünket, a különböző típusú ingerek párhuzamos vizsgálata pedig 

adatokkal szolgálhat a nyelvelsajátításról, illetőleg akár a tanulási folyamatokról 

is.  

A magyar nyelvhez kapcsolódóan ezidáig elsősorban az egyszerű és az 

összetett szavakkal foglalkoztak behatóan (l. többek között Pléh Csaba, Magyari 

Lilla kutatásait). Jelen előadás azonban a frazémák, ezen belül a szemantikailag 

nem áttetsző közmondások mentális tárolását kísérli meg megvilágítani.  

Kutatásom célja annak a megállapítása volt, hogy ezen nyelvi egységek 

tárolása analitikus (alkotórészenkénti), holisztikus (egységenkénti) vagy esetleg 

kevert módon történik-e. Emellett azt vizsgáltam, hogy a tárolási egység milyen 

modalitásokon keresztül érhető el. A kutatási kérdések eszerint: 1. a különböző 

modalitású ingerek hogyan hatnak a percepcióra, 2. hogyan tároljuk a 



szemantikailag nem áttetsző frazémákat a mentális lexikonban, 3. függ-e az 

ingerek modalitásától a közmondások azonosításának sikeressége, és amennyiben 

igen, hogyan? 

 

Varjasi Szabolcs (ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA): Nyelvi jogok 

gyakorlatban: jogtudatosság-vizsgálat egy felvidéki magyar faluban, Szímőn 

 

Az előadás a magyar nyelvészetben még kevéssé kutatott témával foglalkozik. A 

kisebbségi helyzetben élő magyar nyelvváltozatok továbbélése és fejlődése 

szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelő jogi státusszal rendelkezzenek. 

Elég-e azonban, hogy a jogászok és a nyelvészek ismerik (?) a nyelvek jogi 

szabályozását? Kutatásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen 

tényezők befolyásolják a vizsgált faluban élő emberek jogtudatosságát. A kutatás 

módszere kettős, egyrészt terepmunka alkalmával elkészített interjúkkal, 

másrészt kérdőívekkel dolgozik, a község felnőtt, tehát 1994 előtt született 

lakosságára nézve reprezentatív, 120 fős mintán.  

A kutatás fő hipotézise, hogy a jogtudatosság mértéke szoros 

összefüggést mutat az attitűddel, illetve az iskolázottsággal. Feltételezzük 

továbbá, hogy az egyénre jellemző médiafogyasztási szokások is befolyással 

vannak a jogtudatosságra. Az előadás célkitűzése, hogy bemutassa, hogy a 

korábban magyar nyelvi jogtudatossággal foglalkozó kutatásokból kiindulva 

milyen elméleti nézőpontváltásra van szükség ahhoz, hogy a jogtudatosság 

nyelvészeti értelemben is kutathatóvá váljon a következő időszakban. Az elméleti 

vonatkozások mellett természetesen beszámolok a kutatás legfontosabb 

eredményeiről is. 

 

Wirt Patrícia (SZTE BTK, Magyar nyelv és irodalom MA): Rövidítések az 

internetes csevegések nyelvezetében 

 

Előadásomban az internetes kommunikációban megjelenő rövidítésekkel 

foglalkozom, amelyeket egy kérdőíves felmérés segítségével vizsgáltam. Arra 

kerestem a választ, hogy melyek a leggyakrabban használt és legismertebb 

rövidítések az internet nyelvezetében. Továbbá összefügg-e az életkorral a 

rövidítések ismerete és használata? Felmerült az is, hogy van-e kapcsolat a 

rövidítések ismerete és az internetes csevegés gyakorisága között? A rövidítések 

használatát a velük kapcsolatos attitűd is befolyásolhatja. Fontos kérdésnek 

tartottam, hogy a csevegések szövegeiben előforduló nyelvi jelenségek 

elfogadását befolyásolja-e a válaszadók életkora.  

A feladatlap első része a résztvevők internetes csevegési szokásaira és a 

rövidítésekkel kapcsolatos attitűdre vonatkozó kérdésekből állt. A következő 

részben 34 szót vagy szókapcsolatot kellett a válaszadóknak rövidíteniük, ezután 

pedig 33 rövidítést kellett visszafejteniük teljes alakokká. A rövidítéseket a saját 

elmentett MSN (Windows Live Messenger) beszélgetéseimből gyűjtöttem.  

A kérdőívek elemzésekor kiderült, hogy mely szavakat tudták a 

legtöbben rövidíteni és melyek a legtöbbek által ismert rövidítések. 

Megállapítottam, hogy néhány szónak több rövidítési módja is létezik.  

A csevegési szokásokkal és az attitűddel kapcsolatos kérdésekre kapott 

válaszokat a résztvevők életkorával és a rövidített kifejezések számával vetettem 

össze. Előadásomban ezeket az eredményeket diagramokon ábrázolva mutatom 

be. 


