
PROGRAM 

 

2016. április 21. (csütörtök) 

 

9:15–10:15 Érkezés, regisztráció  

10:15–11:15 

A konferencia megnyitása  

Elnök: VLADÁR ZSUZSA habilitált egyetemi docens,  

            Eötvös Loránd Tudományegyetem 

10:15–10:30 
Köszöntők 

LADÁNYI MÁRIA tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) 

CHO OKHWA ANNA, a tanszéki TDK-műhely titkára (ELTE) 

10:30–11:00 

Nyitóelőadás 

PRÓSZÉKY GÁBOR egyetemi tanár, a MANYE elnöke: 

Számítógépes pszicholingvisztika: pszichológiai elvek, nyelvészeti 

megfigyelések, informatikai megvalósítás 

11:00–11:15 
Tájékoztató a MANYE-ról: 

PRÓSZÉKY GÁBOR, a MANYE elnöke 

11:15-11:30 Kávészünet 

11:30–12:45 

I. szekció 

Elnök: VLADÁR ZSUZSA habilitált egyetemi docens, 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

11:30–11:45 
CHO OKHWA ANNA (ELTE): 

A két Korea kapcsolatának megjelenése a magyarországi online médiában 

11:45–12:00 

MOLNÁR ZSÓFIA (Babeş-Bolyai Tudományegyetem): 

A katolikus és református egyház (ön)reprezentációja magyarországi 

sajtóorgánumokban és internetes fórumokon 

12:00–12:15 
FÁSI NIKOLETT (Szegedi Tudományegyetem): 

Sajátosságok a reklámnyelvben 

12:15–12:30 
KOSECZKI DORINA (Miskolci Egyetem): 

Online számítógépes játékosok nyelvhasználata 

12:30–12:45 Vita 

12:45–14:00 Ebédszünet 



2 
 

14:00–15:30  
II. szekció 

Elnök: NAVRACSICS JUDIT intézetvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem 

14:00–14:15 

SZÓRÁD ELVIRA (Szegedi Tudományegyetem): 

A nyelvi érintkezések egyes következményei a kolozsvári magyarok 

nyelvhasználatában 

14:15–14:30 

SZABÓ KRISZTINA (Szegedi Tudományegyetem): 

A tetszikelés mint udvariassági forma elfogadottsága a vajdasági magyarok 

körében 

14:30–14:45  
NEMES ORSOLYA (Pannon Egyetem): 

Az elsőnyelv-kopás többtényezős vizsgálata a hollandiai magyarok körében 

14:45–15:00 
KATONA ÉVA (ELTE): 

Az észt nyelv hatása az észtországi oroszok anyanyelvhasználatára 

15:00–15:15 
SOMOGYI LAURA (Pannon Egyetem): 

Homográfhatás egy kétnyelvű szemantikai tesztben 

15:15–15:30 Vita 

15:50–15:50 Kávészünet 

15:50–17:20 

III. szekció 

Elnök: BÖLCSKEI ANDREA egyetemi docens, 

 Károli Gáspár Református Egyetem 

15:50–16:05 
BALLA NÓRA (ELTE): 

A lexikális előhívási nehézségek kísérletes vizsgálata 

16:05–16:20 

HAVADI-NAGY MARIAN (Szegedi Tudományegyetem): 

A lexikai nyelvi szint diagnosztikája és terápiás lehetőségei specifikus nyelvi 

zavar esetén  

16:20–16:35 

HALÁSZ ESZTER (Károli Gáspár Református Egyetem): 

Írói névadás. Helynevek George R. R. Martin A Tűz és Jég Dala című 

sorozatában 

16:35–16:50 

BARTÓK BOGLÁRKA (Miskolci Egyetem): 

Arany, Eörsi, Csányi vagy Nádasdy? Tulajdonnevek fordításának változatai 

Shakespeare Szentivánéji álom c. drámájában 

16:50–17:05 
SIMON JUDIT (Károli Gáspár Református Egyetem): 

Agatha Christie fordításban 

17:05–17:20 Vita 
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17:20–17:45 

Poszter-szekció 

BARTÓK MÁRTON (ELTE): 

Az intenzitásszerkezet szerepe hangutánzó mondatszók ikonicitásában 

FERENCSIK MARCELL (Miskolci Egyetem): 

Szlovák-magyar kétnyelvűségi vizsgálatok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Vilmányban 

KÁLLAI BARBARA (Miskolci Egyetem): 

Társkereső weblapon található virtuális önreprezentációk mély 

struktúráinak nyelvészeti antropológiai elemzése 

KOVÁCS ZSANETT (ELTE): 

A balett terminológiájának továbbélése és a multilingvizmus megjelenése a 

magyarországi moderntánc-oktatás szaknyelvében 

NAGY COLETTE (ELTE): 

Nem és kor a magyar népmesékben 

STÁRI ESZTER (ELTE): 

A nyelvben megjelenő nemi sztereotípiák vizsgálata szókapcsolatokban 

ZAY MELINDA (ELTE): 

A marketingszövegek maszkulin és feminin kulturális dimenziói 

ZSÁK ÉVA (ELTE): 

A nő és a férfi társadalmi helyének leképeződése magyar és olasz 

reklámfilmekben 

17:45–18:30 Fogadás/vacsora 

 18:30– Csapatjátékok, játékos vetélkedők 

 
 

 

2016. április 22. (péntek) 

 

9:30–11:00 

I. szekció 

Elnök: HÁMORI ÁGNES tudományos kutató, 

 MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont 

9:30–9:45 

NAGYNÉ KISS ANNA (ELTE / MTA Nyelvtudományi Intézet): 

Lehet-e alternatívája a magyar jelnyelvnek a magyar nyelv jelelt vagy jelekkel 

kísért formája a siketek bilingvális oktatásában? 

9:45–10:00 
JANI-DEMETRIOU BERNADETT (Károli Gáspár Református Egyetem): 

Romák nyelvi attitűdjei – mások által közvetítve? 

10:00–10:15 

LÁM BETTA CSILLA (Miskolci Egyetem): 

Hátrányos helyzetű gyerekek alternatív nyelvi fejlesztési lehetősége az 

iskolában (esettanulmány) 

10:15–10:30 
NOVÁK KLAUDIA (Pannon Egyetem): 

A magyar mint idegen nyelv oktatása Észtországban 
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10:30–10:45 

SZKLENKA PATRIK GERGŐ (Miskolci Egyetem): 

Mobilapplikációk magyar nyelvtan órai, nyelvfejlesztési célú felhasználási 

igényei az iskolában 

10:45–11:00 Vita 

11:00-11:20 Kávészünet 

11:20–12:50 

II. szekció 

Elnök: TÓTH SZERGEJ intézetvezető főiskolai tanár, 

  Szegedi Tudományegyetem 

11:20–11:35 
TAR KRISZTINA (ELTE): 

Magyar nyelvhasználók viszonya a small talkhoz 

11:35–11:50 

FELLEG JÓZSEF (Szegedi Tudományegyetem): 

Valós világ – megvilágított valóság. Performancia, stílus, stilizáció a 

valóságshowban 

11:50–12:05 
HOMOKI-SZABÓ RITA (Szegedi Tudományegyetem): 

A tetoválás mint nem verbális önkifejezési eszköz 

12:05–12:20 

RUGLI ADRIENN (Pannon Egyetem): 

Személyiség és nyelvhasználat – az árulkodó jelek. Ki is Szabó Győző? 

Személyiségelemzés drogvallomások alapján 

  
12:20–12:35 

ZABOLAI MARGIT ESZTER (ELTE): 

Antiszexista diskurzusok a felsőoktatásban 

12:35–12:50 Vita 

 

12:50–13:10 
A konferencia lezárása 

LADÁNYI MÁRIA tanszékvezető egyetemi tanár 

13:10–14:30 Ebéd 

 

 

 

Az első nap délelőttjén 

a TINTA Kiadó kiadványai kedvezményes áron kaphatók a helyszínen. 
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Az előadások absztraktjai 

NYITÓELŐADÁS 

 

 
Prószéky Gábor 

PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

proszeky.gabor@itk.ppke.hu 

Számítógépes pszicholingvisztika: 

pszichológiai elvek, nyelvészeti megfigyelések, informatikai megvalósítás 
 

Közel fél évszázaddal ezelőtt jelentek meg az első olyan megközelítések az emberi 

nyelvmegértési stratégiákról, melyeknek már lehetett, vagy inkább lehetett volna számítógépes 

implementációjuk. A generatív grammatika hatvanas évekbeli előretörése idején állapította meg 

Bever (1970), hogy a megértési folyamat nem a generatív levezetési folyamat egyszerű 

megfordítása. Ő stratégiákat adott meg, melyek olykor egymással versengve, és bizonyos 

értelemben valószínűségi alapon működtek. Az elméleti nyelvészetben a mai napig uralkodó 

szemléletnek meglehetősen ellentmondóan ezeket felülbírálható, azaz nem-monoton 

folyamatokként vezette be. A hatékony elemezhetőség gyakoriságra való visszavezetése mellett 

ott volt az elképzelésben a lassabb, de olykor megkerülhetetlen nyelvtani szabályrendszer is, bár 

leszögezhető, hogy azok az absztrakt fogalmak, melyeket „nyelvtani szabályok” névvel illetünk, 

alapvetően a gyakorisági információk szimbolikus összegzéséből alakulnak ki. Kimball (1973) 

algoritmizálta az addigi ismereteket, és gyakorlatilag egy akár számítógéppel is megvalósítható 

elemzési stratégiát adott, de nem tudta függetleníteni magát az akkor egyeduralkodó generatív 

grammatika gondolataitól. A nyolcvanas évekre kialakuló interakciós megértési modellekben 

egyre fontosabbá vált a feldolgozási sebesség is, valamint észrevették, hogy a világismeret 

olykor az elemzés alsó szintjeinél is jelen van, ha egy-egy döntést hatékonyan szeretnénk 

meghozni. A megértés menetében tehát minden rendelkezésünkre álló információt azonnal 

felhasználunk, azaz a korábban kizárólag hierarchikusnak gondolt nyelvi szintek egymással 

interakcióban működnek. Pléh (1998) szerint egy teljes megértést végző rendszernek a szóba 

jövő nyelvi szerkezetek leírására és ezek „kiszámítási sorrendjére” kell megoldást adnia, valamint 

azoknak a nyelvi jegyeknek az összegyűjtését kell megoldania, melyek alapján a bemenet elemeit 

valós időben lehet beazonosítani. Az előadásban ismertetendő rendszer ezeknek az elveknek a 

mentén működik, azaz nem az ideális beszélő mondatainak létrehozásában érdekelt, hanem a 

feldolgozandó (írott) bemenet magyar mondatként való értelmezéséhez próbál meg az emberi 

nyelvfeldolgozás ismert stratégiáinak modellezésével a feldolgozott szövegegységekhez – akár 

gépi következtetések kiindulópontjaként is használható – reprezentációkat hozzárendelni. 
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HALLGATÓI ELŐADÁSOK 

 

 
Balla Nóra 

ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA 

nballa92@gmail.com 

A lexikális előhívási nehézségek kísérletes vizsgálata 

 

Kutatásom témája a „nyelvem hegyén van” jelenség (tip of the tongue, TOT), amelyet 

különböző korosztályok körében vizsgálok. Hipotézisem, hogy az élet első felében a 

szóelőhívás tekintetében javul a nyelvhasználók teljesítménye, később azonban egyre 

gyakoribbá válnak a szóelőhívási nehézségek.  

 A TOT-jelenség vizsgálatával a szóprodukció folyamatáról is képet kapunk (Fromkin 

1973: 215). A szóelőhívás során problémát okozhat a lemma és a lexéma szint közti folyamat-

megszakadás (Levelt 1999: 223); az előhívni kívánt szó szótagszáma, ritmusa és/vagy néhány 

fonémája azonban ekkor is felidéződhet (Gósy 2001: 129).  

Kísérletemben három korosztályból (14, 18–25 és 45–55 évesek) összesen 42 személy 

vett részt. Az adatközlők a kísérlet során 44 definíciót hallottak, és azt a feladatot kapták, hogy 

hangosan gondolkodva találják meg azokat a szavakat, amelyekre a definíciók vonatkoznak.  

A 14 éveseknél alacsony volt a jó válaszok száma; a TOT-jelenség náluk 3%-ban, a 

1825 éveseknél 9%-ban, a 4555 éveseknél 5%-ban fordult elő. A különböző korosztályok 

képviselői más-más keresési útvonalakat preferáltak. Az átlagos szókeresési idő a 

legfiatalabbaknál volt a leghosszabb. 

A hipotézisem a 14 éveseket tekintve nem teljesült. Ennek oka feltételezhetően a nem 

megfelelően összeállított szóanyag volt, ezért a jövőben érdemesebb lenne korcsoportonként 

más-más szóanyaggal dolgozni. 

 

 

 

Bartók Boglárka 

Miskolci Egyetem BTK, Anglisztika BA 

b.bogca@gmail.com 

Arany, Eörsi, Csányi vagy Nádasdy? 

Tulajdonnevek fordításának változatai Shakespeare Szentivánéji álom című drámájában 

 

Shakespeare munkásságáról, drámáiról számos tanulmány született, a tulajdonnevek fordításával 

és azok fordítási változataival azonban még kevesen foglalkoztak. Kutatásom alapját a 

Szentivánéji álom című drámában előforduló tulajdonnevek képezik, melyek között több 

lefordított név is szerepel. A műnek számos fordítási változata létezik: többek között Arany 

János, Eörsi István, Csányi János és Nádasdy Ádám is lefordította a drámát. A kutatás e 

tulajdonnevek fordítási változatainak elemzését és összevetését tartalmazza, valamint választ 

keres a nevek fordításainak változására. A különböző fordítói műveletek kategorizálása során 

Vermes Albert Péter rendszerezését vettem alapul. A többirányú elemzésből fontos kiemelni a 

tulajdonnevek többlettartalmának szerepét. A különböző korokban létrejövő fordítási változatok 

a nyelv folyamatos változásával, átalakulásával magyarázhatóak. 
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Bartók Márton 

ELTE BTK, Magyar BA, nyelvmentor szakirány 

bartokmarton@gmail.com 

Az intenzitásszerkezet szerepe hangutánzó mondatszók ikonicitásában 

 

Előadásomban az onomatopoetikus ikonicitással foglalkozó multidiszciplináris nemzetközi 

szakirodalom áttekintése után hét magyar hangutánzó mondatszó hangalakját vetem össze a 

reprezentált környezeti hangesemény akusztikai szerkezetével, olyan akusztikai kulcsokat 

keresve, melyeket a hangutánzó szavak ikonikusan reprezentálnak. Az egyes fonémák 

szegmentális ikonicitása helyett az előadás a mondatszók egészének strukturális ikonicitására 

koncentrál. A kvalitatív vizsgálatok eredményei a nemzetközi szakirodalommal összefüggésbe 

hozható módon azt mutatják, hogy a vizsgált mondatszók szonoritásának változása 

összefüggésben van a reprezentált állati hangadás intenzitáscsúcsainak számával. A szünetekkel 

vagy mássalhangzókkal tagolt, ennek következtében nagyobb szonoritásváltozást mutató 

mondatszók (i-á; kotkodács, kukurikú) jellemzően több intenzitáscsúcsot tartalmazó 

hangadásokat reprezentálnak, ellentétben a tagolatlan mondatszókkal. A tagolt−tagolatlan 

distinkció a beszédben nem minden esetben valósul meg, ennek függvényében változhat az, 

hogy mennyire érezzük az adott mondatszót expresszívnek. 

 

 

 

Cho Okhwa Anna 

ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA 

cho.okhwa.anna@gmail.com 

A két Korea kapcsolatának megjelenése a magyarországi online médiában 

 

Kutatásomban olyan internetes újságcikkeket elemeztem, amelyek Dél- és Észak-Korea 

kapcsolatát mutatják be valamilyen aspektusból. Az egyik kutatási kérdésem az volt, hogy egy 

ilyen Magyarországtól térben és kulturálisan is távoli kérdéskör esetében hogyan ítélik meg a 

szövegek szerzői, milyen mértékben van a magyar olvasóközönségnek szüksége a témában való 

tájékozódásra. Ezzel összefüggésben arra is kerestem a választ, hogy a cikkek írói milyen 

mértékű háttértudást feltételeznek az olvasókról. 

Összesen tíz cikket vizsgáltam, amelyek különböző politikai nézeteket képviselő 

hírportálokon jelentek meg. Kutatásom során elemeztem a szövegek kontextusát, stílusát és 

tartalmát, illetve hangsúlyt fektettem azokra a részletekre, amelyek az olvasókról feltételezett 

háttértudás mértékére utaltak. A vizsgálat során arra a következtetésre jutottam, hogy a cikkeken 

belül, valamint az egyes cikkek között is következetlenségek mutathatók ki a tekintetben, hogy 

milyen mértékű háttértudást várnak, illetve nem várnak el a befogadóktól. Az elemzések 

eredményei alapján ezenkívül feltételezhető, hogy általában úgy ítélik meg a szerzők: a magyar 

olvasóközönség nem kifejezetten igényli a két Korea kapcsolatát tárgyaló cikkeket. 

 

 

 

Fási Nikolett 

SZTE JGYPK, Alkalmazott nyelvészet MA 

fasiniki@freemail.hu 

Sajátosságok a reklámnyelvben 

 

A reklám tömegkommunikációs eszközként nagymértékben meghatározza mindennapjainkat. A 

hirdetések célja a kiválasztott célcsoport attitűdjének megváltoztatása, befolyásolása. A 

reklámszakemberek feladata nem könnyű, hiszen oly módon kell egy hirdetés szövegét 
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megfogalmazniuk, hogy az minél inkább felhívja a figyelmet a reklámozott 

termékre/szolgáltatásra, ezáltal is előtérbe helyezve az adott terméket/szolgáltatást más 

árucikkekkel szemben. Ehhez jelentős mértékű kreativitásra van szükség. 

Előadásom középpontjában a reklámok nyelvének bemutatása áll. Célom, hogy a 

hirdetések olyan nyelvi sajátosságait mutassam be, amelyeken a laikus olvasó/hallgató figyelme 

átsiklik, mégis nagyrészt ezek következtében válik manipuláció áldozatává, hiszen a szavak 

nemcsak leírnak dolgokat, hanem érzéseket, asszociációkat és attitűdöket is kommunikálnak. 

 

 

 

Felleg József 

SZTE JGYPK, Alkalmazott nyelvészet MA; 

BBTE BTK, Magyar nyelv- és irodalomtudomány MA 

felleg_jozsef@yahoo.com 

Valós világ – megvilágított valóság. Performancia, stílus, stilizáció a valóságshowban 

 

Mindenki azt mondja, „én soha nem nézem, nem tudom, mi történik benne”, de mégis mindenki 

tisztában van az eseményekkel, az azokat övező botrányokkal, rendszeresen ezek vezetik a 

nézettségi listákat, bennük elhangzó mondatok válnak szállóigékké. Miről is beszélünk éppen? 

Igen, a valóságshow televíziós műfajáról van szó.  

Az előadás egy magyar fejlesztésű reality egy szereplőjének tettein és verbális 

megnyilvánulásain, illetve azok elemzésén keresztül próbálja meg bemutatni, hogy mennyire 

erősen stilizálja és performálja az adott karakter azokat a viselkedési és nyelvi formákat, 

amelyek leginkább külsőleg meghatározottak, a szerkesztők és a nézők elvárásainak 

megfelelőek a rá kiosztott szerep alapján. A vizsgálat emellett arra is kísérletet tesz, hogy 

megmutassa, mennyire konzekvens a bemutatkozó filmben megrajzolt kategória és a játékban 

töltött idő alatt kibontakozó karakter. 

 

 

 

Ferencsik Marcell 

Miskolci Egyetem BTK, Magyar–angol tanári MA 

ferencsikmarcell@gmail.com 

Szlovák–magyar kétnyelvűségi vizsgálatok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vilmányban 

 

Előadásomban egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistelepülésen, Vilmányban végeztem 

vizsgálatot az ott élő, Szlovákia területéről Magyarországra települt szlovák–magyar kétnyelvű 

lakosság körében. Az utóbbi időben a szlovákiai gazdasági változások (pl. az Európai Unióhoz 

való csatlakozás, az euró mint valuta bevezetése) megváltoztatták az ott élő emberek életét, 

megnehezítették megélhetésüket. Ennek hatására magyarországi ingatlanokat kezdtek vásárolni 

a szlovák határhoz közeli településeken. Attól függetlenül, hogy Magyarországon élnek, 

továbbra is Szlovákiában dolgoznak, így naponta kb. 40 km-t ingáznak. Ezek az emberek 

valamilyen szinten beszélnek magyarul. 

Kutatásom során hét adatközlővel készítettem interjút, a beszélgetéseket diktafonnál 

rögzítettem. Vizsgálatomban az adatközlők beszédében megfigyelhető hangtani, lexikai, nyelvtani 

és szupraszegmentális interferenciákat kerestem, valamint a Közös Európai Referenciakeret 

segítségével nyelvtudásuk szintjét is meghatároztam. Vizsgálataim eredményeként 

megállapítottam, hogy adatközlőim magyarnyelv-használatára hatással van a szlovák nyelv – 

hogy milyen mértékű ez a hatás, az azonban az egyes adatközlők esetében eltérő lehet. 
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Halász Eszter 

Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Terminológia MA 

halasz.eszter93@gmail.com 

Írói névadás. 

Helynevek George R. R. Martin A Tűz és Jég dala című sorozatában 

 

Az előadás azokat a helyneveket vizsgálja, amelyek George R. R. Martin A Tűz és Jég dala 

című könyvsorozatában kerülnek elő. Bemutatom az angol–magyar helynévpárokat, különös 

tekintettel a névadás motivációjára mind az eredeti, mind a fordított nevek esetében. A legtöbb 

alkalommal a motiváció – tudatos írói névadásról lévén szó – a denotátum egyik 

tulajdonságából eredeztethető, azonban egyéb névadási okok is fellelhetők a sorozatban, mint ez 

megfigyelhető a tulajdonos neve, jelleme, címere vagy a hely történelme alapján adott 

helynevek példái kapcsán. Előadásomban egy rövid szakaszt a nevek fordítási technikájának 

szentelek, ebben áttekintem a klasszikus lexikai átváltási műveleteket, és megvizsgálom, hogy 

az egyes helynévpárok ezeknek mely csoportjába tartoznak. A kutatás eredményeinek 

áttekintését táblázat és néhány diagram segíti. 

 

 

 

Havadi-Nagy Marian 

SZTE JGYPK, Alkalmazott nyelvészet MA 

marianh@freemail.hu 

A lexikai nyelvi szint diagnosztikája és terápiás lehetőségei 

specifikus nyelvi zavar esetén 

 

Előadásomban a specifikus nyelvi zavarral élők körében alap- vagy folyamatdiagnózis 

formájában a lexikai nyelvi szint egyes jellegzetességeit, majd azok lehetséges összefüggéseit 

tekintem át. Az elemzés során az alábbiakra fókuszálok: a passzív és aktív szókincs kapcsolata; 

a passzív és aktív szókincs, valamint a szóelőhívás korrelációja; az aktív szókincs és a 

fonológiai tár / verbális munkamemória viszonya. Az utóbbi vizsgálati szempont esetében 

megnézem, hogy megfigyeléseim igazolják-e azon feltételezést, hogy az aktívbeszéd-szókincs 

és a fonológiai tár fejlettsége összefügg egymással. A diagnosztika során nyert eredmények 

terápiás utat jelölhetnek ki specifikus nyelvi zavar esetén a lexikai nyelvi szint fejlesztésére.  

Terápiás kitekintések: a nyelvi folyamatok reprezentációjának támogatása a verbális 

munkamemória fejlesztésével; a szóelőhívás képességének, az aktívbeszéd-szókincs 

terjedelmének és fogalmi szerveződésének támogatása (főfogalmak, szinonímia, antonímia). 

 

 

 

Homoki-Szabó Rita 

SZTE BTK, Anglisztika BA, Alkalmazott nyelvészet specializáció 

homoki.szrita93@gmail.com 

A tetoválás mint nem verbális önkifejezési eszköz 

 

Előadásomban a tetoválások szerepét vizsgálom nem nyelvi jelként funkcionáló önkifejezési 

eszközként. A jelen kutatásban önkifejezési formának tekintem a tetoválás viselését és a 

tetoválás aktusát egyaránt. Kutatásom célja a tetováltság jelenségének, illetve a tetoválás 

funkciójának vizsgálata nyelvészeti szempontból. Egy már tetoválásokat viselő, egy tetoválást 

tervező, majd az azt elkészíttető személlyel készült egy-egy szóbeli interjú, valamint egy több 

éves tapasztalattal rendelkező tetováló művésszel készített írásos mélyinterjú alapján 



10 
 

tanulmányozom a tetováltatás és az önkifejezés kapcsolatát és megítélését. Kutatásom 

középpontjában a tetoválás kommunikációs eszközként való definiálása és szemiotikai 

értelmezése áll. Ezen belül vizsgálom az emberi test ilyen típusú modifikációjának expresszív, 

üzenetközvetítő szerepét. 

 

 

 

Jani-Demetriou Bernadett 

Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Angoltanár – MID tanára MA 

jani.bernadett@gmail.com 

Romák nyelvi attitűdjei – mások által közvetítve? 

  

Az oktatásban a többségi beszédmódok az elfogadottak, míg a kisebbségi beszédmódok sokszor 

meg sem jelennek. A viszonyulások, értékítéletek már a gyermekkortól kezdve alakulnak a 

nyelvi szocializáció során, ezért az iskola sokat tehet annak érdekében, hogy a roma gyermekek 

pozitív nyelvi attitűdöket alakíthassanak ki saját beszédmódjuk iránt. A KRE BTK Magyar 

Nyelvtudományi Tanszékén 2015 ősze óta működő Romológia Diákműhely Tiszavasváriban 

egy roma közösséget látogatott meg, ahol az otthoni környezet beszédmódja eltér az iskolai 

beszédmódtól. A pedagógusokkal és a gyerekekkel készített interjúkból arra következtethettünk, 

hogy ez a közösség is szembesül a kisebbségi nyelvhasználattal szembeni negatív attitűdökkel, 

és megfigyelhettük, hogy az iskola és az óvoda hogyan próbál ezen a helyzeten segíteni. Az 

óvodai program sok tekintetben tartalmaz olyan elemeket, amelyek összeegyeztethetők egy, a 

heteroglosszia elméletén alapuló nyelvpedagógiai módszertannal (vö. Blackledge, A. – Creese, 

A. (eds) 2015. Heteroglossia as Practice and Pedagogy. Dordrecht: Springer). 

 

 

 

Kállai Barbara 

Miskolci Egyetem BTK, Kulturális és vizuális antropológia MA 

kallai3arbara@gmail.com 

Társkereső weblapon található virtuális önreprezentációk mélystruktúráinak nyelvészeti 

antropológiai elemzése 

 

Előzetes feltevésem szerint a pár- vagy partnertalálást elősegítő internetes weboldalakon közölt 

személyes, a társkereső önbemutatását szolgáló szövegek alkalmasak nyelvészeti antropológiai 

megközelítésben történő elemzésre. Kutatásom kezdeti szakaszában azt feltételeztem, hogy ezen 

virtuális önreprezentációk olyan kódokat, szimbolikus narratív elemeket tartalmaznak, melyek 

feltárásával nem csupán az adott személy szubjektív, önmagára reflektáló megközelítése érhető 

tetten, hanem az ismétlődően felbukkanó elemek kapcsán a társadalmi nemi szerepek 

szimbólumokkal telített olvasatai, a két nem eltérő önreprezentatív, figyelemfelkeltő stratégiái, 

illetve az ezeket megjelenítő kódok is feltárásra kerülhetnek. Ezen hipotézisem beigazolódni 

látszik. Fontos kiemelni, hogy vizsgálatom tárgya nem abban keresendő, hogy hogyan írnak 

magukról a nők és a férfiak, ha céljuk a csábítás, hanem hogy milyen módon hozzák létre a 

nőiesség, valamint a férfiasság konstrukcióját szövegeik által. Az elemzésem korpuszát alkotó 

szövegeket a Randivonal.hu társkereső honlapról választottam, mely bőséges teret kínál a 

párkeresők önmagukról vallott nézeteinek, illetve a remélt társra vonatkozó igényeinek 

megfogalmazásra. Összesen 100 profilt tettem vizsgálatom tárgyává, és végül kutatásom során 

79 bemutatkozó szöveget (37 női és 42 férfi önreprezentatív szöveget) használtam fel. A 

profilok vizsgálata révén sok érdekes jelenséget tapasztaltam, így például az eltérő 

humorhasználattal közvetített nemi szerepekre vonatkozó állásfoglalást (az udvarlás során a nő 

passzív, illetve a férfi aktív szerepvállalása ideálisként jelenik meg) vagy a hangulatjelek 

használatának (vagy nem használatának) stratégiáját a kedvezőbb megítélés kialakítása 
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érdekében. Végkövetkeztetésként elmondható, hogy 2015-ben, Magyarországon az ideálisnak 

tartott nemi szerepek a hagyományos és a modern (az individuális tartalmakat előtérbe helyező, 

flexibilis) nemi szerepkészlet ötvözetéből születnek meg. A férfi és női önreprezentációk 

elemzése során is hasonló elemekkel találkozhatunk. A különbségeket a hangsúlyok kapcsán 

kell keresni. A jelenséget Horváth Júlia Borbála nyomán intermentalitásnak nevezem. 

 

 

 

Katona Éva 

ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA 

wica93@gmail.com 

Az észtországi oroszok anyanyelvhasználata 

 

Az előadás témája Észtország orosz ajkú kisebbségeinek nyelvhasználata. A 20. század óta tartó 

nagyfokú etnikai keveredés következtében a helyi orosz nyelvet sok kontaktushatás éri. Feltűnő 

a nagymennyiségű kölcsönszó használata, az interferencia és a kódváltás. A kétnyelvű 

megnyilatkozások kódja kevert, a beszélők használhatnak olyan formákat is, amelyek csak 

mindkét nyelv ismeretében érthetők, és nem lehet egyértelműen megállapítani a megnyilatkozás 

nyelvét (Verschik 2014: 70). 

Kutatásom során az volt a feltételezésem, hogy ki fog alakulni egy olyan nyelvváltozat, 

amely az egynyelvű oroszországiak számára nem teljesen érthető. A kapott eredményeim 

azonban cáfolják ezt: a kölcsönszavakat csak az élet bizonyos területein használják 

(államigazgatás szaknyelve, ételek megnevezése, egyetemi nyelvezet), a morfoszintaktikai 

konvergencia pedig meglehetősen ritka, és a megértést sem nehezíti. Kódváltásra azonban a 

kétnyelvű beszélők közt pragmatikai célokból gyakran kerül sor, de az egynyelvűekkel 

folytatott diskurzusban ez nem történik meg – a legtöbb beszélő magas fokú nyelvi 

tudatossággal rendelkezik.  

 

 

 

Koseczki Dorina 

Miskolci Egyetem BTK, Anglisztika BA 

dorina.koseczki@gmail.com 

Online számítógépes játékosok nyelvhasználata / Online Gamers’ Language 

 

Napjainkban a számítógépes játékok egyre részletesebbek, élethűbbek, kidolgozottabbak – és 

népszerűbbek. A technika fejlődése azonban majdnem a legjelentéktelenebb tényező a játékok 

sikerének képletében. A játékos szubkultúra terjed, a fiatalabb korosztály akarva-akaratlanul 

találkozik egy-egy MMO-khoz (többjátékos online játékokhoz) kötődő jelenséggel. A 

játékokhoz kapcsolható kifejezések száma egyre növekszik, és ezek a kifejezések 

elengedhetetlenné válnak a játékosok közti kommunikációban. Azonban ezen kifejezések nagy 

része – a játékokkal megegyezően – angol nyelvű. Előadásomban magyar anyanyelvű MMO-

játékosok nyelvhasználatát mutatom be a játék kontextusában, a két nyelv (az angol és a 

magyar) közti kódváltásokat kiemelve. 
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Kovács Zsanett 

ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA 

jeanette@index.hu 

A balett terminológiájának továbbélése és a multilingvizmus megjelenése a magyarországi 

moderntánc-oktatás szaknyelvében 

 

Korábbi kutatásom, mely a táncok történetének és terminológiájának bővebb, de felszínesebb 

áttekintésére irányult, most témáját tekintve leszűkül, ám mélységét tekintve kibővül: a balett 

szókincsének leggyakoribb és legmeghatározóbb terminusaira és ezek etimológiájára fókuszál, 

továbbá azt vizsgálja, hogy ezek a szakkifejezések mennyire érhetők tetten a modern táncokban. 

A témával kapcsolatban attitűdvizsgálatot végeztem két tánctanárral személyes interjúk 

keretében, hogy kiderüljön, hátterük és munkásságuk miként hat tanítási nyelvhasználatukra. Az 

interjúk egy-egy személyre szabott kérdéssor alapján strukturálódnak, ami meghatározza a 

beszélgetés vonalát, de nem szigorúan kötött. Emellett a szóban forgó tanárok egy-egy 

táncórájának videóanyagából – nyelvtől függetlenül – kigyűjtöttem az órákon használt 

szakkifejezéseket, melyeket különböző vizsgálatoknak vetettem alá. Ezekből az is kiderül, hogy 

a tanárok egyéni elképzelései, valamint a francia szaknyelven kívül az angol presztízsszerepe is 

utat tör magának a modern táncok tanítási nyelvében.  

 

 

 

Lám Betta Csilla 

Miskolci Egyetem BTK, Magyar BA 

l.betta@windowslive.com 

Hátrányos helyzetű gyerekek alternatív nyelvi fejlesztési lehetősége az iskolában 

(esettanulmány) 

 

Előadásom témája a hátrányos helyzetű gyermekek, azon belül is a roma vagy roma 

környezetben élő magyar anyanyelvű gyermekek magyar nyelvi fejlesztése speciális oktatási 

segédanyagok segítségével. A segédkönyvek az Együtthaladó – Migráns gyerekek az iskolában 

projektsorozat pályázati keretein belül készültek el a Miskolci Egyetem oktatói által. A könyvek 

specialitása a háromfókuszú – nyelvet, tartalmat, integrációt egybefogó – oktatás. Az 

Együtthaladó program eredeti célcsoportja a migráns tanulók köre, de a fejlesztők hipotézise 

szerint jó eséllyel alkalmazható a más korlátozott nyelvi kódú tanulók esetében is. Ez adta az 

alapötletet, hogy kipróbáljam a könyveket hátrányos helyzetű, többségükben roma származású 

magyar gyerekekkel, tanórai környezetben. Ennek helyszíne az edelényi Új Esély Oktatási 

Központ. Vizsgálatom egy helyzet- és attitűdfelmérés, melynek elsődleges célja, hogy 

előzetesen felmérjem annak a lehetőségét, hogy a segédanyagok hosszabb távú alkalmazása 

elősegítheti-e a korlátozott nyelvi kóddal rendelkező gyerekek nagyobb mértékű nyelvi 

fejlődését. Hipotézisem szerint ha a nyelvi fejlődés eléri az átlagos értéket, azzal növelhető a 

motiváció, illetve ezzel szoros összefüggésben az iskolai teljesítmény is. 
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Molnár Zsófia 

BBTE BTK, Magyar nyelvészeti és irodalomtudományi MA 

molnar0@yahoo.com 

A katolikus és református egyház (ön)reprezentációja magyarországi sajtóorgánumokban és 

internetes fórumokon 

 

Különböző recens társadalmi és politikai események (az Európába irányuló menekülthullám, a 

katolikus egyház 2015 őszén lezajlott püspöki tanácskozása a család témakörében, az az év 

decemberi párizsi klímacsúcs) következtében az egyházak médiabeli jelenléte megnövekedett. 

Tervezett előadásomban azon kérdéseket vizsgálom, hogy milyen önképet közvetít a katolikus 

és a református egyház magyarországi nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben, illetve 

internetes felületeken, és hogyan jelenítik meg a két intézményt ezek a médiumok. Sajátos 

elemzési szempontom az egyházak reakciókészsége a jelenkori társadalmi változásokkal 

kapcsolatban. Az eredmények azt mutatják, hogy az egyházak önazonosságának közös eleme 

egy a világi intézményekénél korlátozottabb, jól definiált hatókör vállalása, ezen belül 

megfogalmazott igények és aktualitás, illetve a szekulárissal komplementer szempontrendszer 

érvényesítése. A külső képek a közegtől függően nagyon eltérőek, az egészen pozitívtól az 

egyházak teljes anakronizmusának feltételezéséig. Közös azonban térvesztésük, életvezetési 

szerepük csökkenésének regisztrálása. Érdekes hozadék Ferenc pápának mint egyházától 

eloldott médiaszemélyiségnek a láttatása. 

 

 

 

Nagy Colette 

ELTE BTK, Interkulturális nyelvészet doktori program 

nagycolette@gmail.com 

Nem és kor a magyar népmesékben: 

A hallgatás, mint kommunikációs stratégia 

 

A magyar népmesék szereplőinek egyik fontos kommunikációs stratégiája a hallgatás, illetve az 

elhallgatás. A népmesék azért ideálisak a problémakör vizsgálatához, mivel az olvasó (hallgató) 

legtöbbször birtokában van a történet megértéséhez szükséges összes információnak, nincsen 

tehát tudásbeli különbség a mesélő és az olvasó (hallgató) között, ilyen módon a hallgatás 

motivációs tényezőit könnyebb feltérképezni.  

A hallgatás és elhallgatás gyakorlata és motivációs háttere kultúránként különbözik. 

Gert Hofstede elméleti modellje alapján (amely az egyes kultúrákat öt kulturális dimenzió 

alapján írja le) a magyar kontextusgazdagabb kultúra, ahol a nonverbális kommunikációs 

eszközök hangsúlyosak. A hallgatás mint kommunikációs eszköz és stratégia ehhez a 

„kontextusgazdagsághoz” járul hozzá. Kutatásomban Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese 

című gyűjteményéből elemzek népmeséket abból a szempontból, hogy a különböző hallgatási 

stratégiák hogyan jelennek meg a szereplők neme és kora szerint. 
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Nagyné Kiss Anna  

ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA 

nagynekissa@gmail.com 

Lehetnek-e alternatívái a magyar jelnyelvnek a magyar nyelv jelelt vagy jelekkel kísért formái 

a siketek bilingvális oktatásában? 

 

2017-től a siketoktatásban bevezetésre kerül a bilingvális oktatás. Ezzel kapcsolatosan még sok 

a bizonytalanság. A siketoktatásban részt vevő gyógypedagógusok között terjed az a nézet, hogy 

a második nyelvnek a hangzó magyar mellett nem a magyar jelnyelvnek kell lennie, hanem a 

magyar nyelv jelelt vagy jelekkel kísért formájának. Jelen előadás kísérletet tesz a címben 

megfogalmazott kérdés megválaszolására, több példán keresztül összehasonlítva az alkalmazott 

jelelési formákat. Mivel azok, akik háttérbe szorítanák a jelnyelvet, azt is vitatják, hogy a 

jelnyelvek tekinthetők-e nyelvnek, első lépésként ennek bizonyítására kerül sor. A második 

lépésben a jelnyelvről mint a gyermek anyanyelvéről, valamint a jelnyelv szerepéről lesz szó a 

gyermek korai fejlődésében. A továbbiakban a jelelt nyelveket mint kontaktkódokat 

értelmezem, melyek az aktuális kommunikációs nehézségek leküzdésére alkalmasak ugyan, ám 

nem biztosítanak természetes nyelvi inputot a gyermek számára. Az előadás célja a meggyőzés 

arról, hogy a bilingvális oktatásban a magyar jelnyelv fontossága megkérdőjelezhetetlen. 

 

 

 

Nemes Orsolya 

Pannon Egyetem MFTK, Magyar BA, nyelvmentor szakirány 

nemesorsolya@hok.uni-pannon.hu 

Az elsőnyelv-kopás többtényezős vizsgálata a hollandiai magyarok körében 

 

A kutatásom témája az elsőnyelv-kopás, amely arra a (természetes) folyamatra utal, amikor egy 

másik nyelv gyakoribb használatának és egyéb tényezőknek a hatására az első nyelv „kopása” 

következik be.  

Kutatásomban a Hollandiában élő magyar közösség tagjait vizsgáltam több módszert 

felhasználva. A vizsgálat újnak számít abból a szempontból is, hogy ez a közösség egy újfajta, 

laza kötelékekkel rendelkező diaszpóra, és a pszicholingvisztika érdeklődése mindeddig nem 

terjedt ki az „újfajta” kivándorolt közösségekre. A vizsgálatban 20 egyén vett részt, akiknek 

nyelvhasználatát különböző módszerekkel vizsgáltam annak érdekében, hogy pontosabb képet 

kapjak. A kutatás első része egy 79 itemből álló személyesháttér-kérdőív, a második egy 

verbális fluenciát vizsgáló teszt (nyelvdominancia), a harmadik egy félstrukturált interjú 

(spontánbeszéd), a negyedik egy történet elmondása képek alapján (kiváltott spontánbeszéd), az 

ötödik pedig egy szituációs teszt (pragmatikai szint).  

Előadásomban csak az első két rész eredményeire térek ki, melyeknek adatait a hozzájuk 

tartozó szempontrendszer alapján kódoltam, illetve elemeztem, és SPSS statisztikai szoftver 

segítségével dolgoztam fel. Emellett az interjúkat felhasználva kvalitatív adatokkal is 

alátámasztottam az eredményeimet – vizsgálataim tehát a nyelvészeti kutatásokban egyre 

inkább teret nyerő kevert módszeren (mixed-methods) alapulnak. 
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Novák Klaudia 

Pannon Egyetem MFTK, Magyar BA, nyelvmentor szakirány 

dia1203@gmail.com 

A magyar mint idegen nyelv oktatása Észtországban 

 

A világ nyelvközpontúvá válása elősegítette, hogy hosszú évek után a magyar nyelvet is egyre 

több helyen oktassák idegen nyelvként egyetemi hallgatók számára. Az ennek nyomán létrejött 

hungarológia terminust Magyarországon az 1920-as évek közepén kezdték használni a külföldön 

folytatott oktatással és kutatással kapcsolatban. A magyar mint idegen nyelv kifejezés szintén a 20. 

században terjedt el a felsőoktatás keretein belül, majd 1980-ban vált külön tudománnyá.  

Kutatásom témája az észtországi Tartui Egyetemen magyar mint idegen nyelvet tanuló 

hallgatók nyelvtanulási motivációinak és nyelvi nehézségeinek vizsgálata kérdőíves felmérés 

segítségével. Észtországban a magyar nyelv és kultúra oktatása több évtizedes múltra tekint 

vissza, és fontos szerepet tölt be a felsőoktatásban. Ennek okát a nyelvrokonságban kereshetjük. 

A korábbi, magyar anyanyelvűeket célzó kutatások elsősorban indogermán nyelvek 

elsajátíthatóságát vizsgálták, így a magyarnak egy rokon nyelvvel való összevetése és 

kölcsönhatásuk feltérképezése izgalmas feladat. A konkrét kutatást egy magyar–észt kontrasztív 

vizsgálat előzi meg, amely elsősorban a morfológiai, morfoszintaktikai és szintaktikai 

területekre koncentrál. Az összevető vizsgálatban szereplő nyelvi jelenségek elsajátíthatóságára, 

nehézségi fokára a kérdőíves felmérés kérdez rá.  

A kutatásban tizenhat hallgató vett részt, akik az általános, nyelvi környezetüket és 

nyelvelsajátítási szokásaikat felmérő kérdések megválaszolása mellett választ adtak a 

nyelvtanulás motivációs, emocionális hátterére vonatkozó kérdésekre is. A vizsgálat 

eredményeit egy 2004-es felmérés eredményeivel is összevetettem. 

A Tartui Egyetemen magyar nyelvet tanuló hallgatók többsége a későbbiekben is 

kapcsolatban szeretne maradni a magyar nyelvvel, ezért különös felelősség hárul a magyar mint 

idegen nyelv oktatására. 

 

 

 

Rugli Adrienn 

Pannon Egyetem MFTK, Angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár osztatlan képzés 

rugliadri@gmail.com 

Személyiség és nyelvhasználat – az árulkodó jelek: Ki is Szabó Győző? Személyiségelemzés 

drogvallomások alapján 

 

Viselkedés, megnyilvánulások, stílus, nyelvhasználat. Az emberi megismerés alapkövei. A 

pszichológia szerint a személyiség azon elemek halmaza, amelyek viselkedésünk állandóságát, 

folyamatosságát adják. A meghatározás azonban fordítva is helytálló? Ha valaki tesz valamit, 

akkor az valóban legbelülről fakad? Az ember meghatározható a stílusjegyei alapján?  

A fenti definícióra épített kutatás célja az volt, hogy írásos és audiovizuális források 

felhasználásával körvonalazzam Szabó Győző személyiségét úgy, hogy a két – műfajában 

egymástól nagymértékben eltérő – forrást külön-külön elemzem, majd a kettőből kialakult 

személyiségképet összevetem. A munkám elején felállított hipotézis szerint a két elemzés során 

kapott eredményeknek lényegében fedniük kell egymást. 

A kutatás során tett megállapítások alapját Szabó Győző Toxikoma című könyve és az 

Egy kávé Szily Nórával című sorozat egyik rögzített beszélgetése adja, amelyben a színész 

megnyerő őszinteséggel beszél életének egyik legnehezebb időszakáról. 

 

 

 

 



16 
 

Simon Judit 

Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Terminológia MA 

simonjudit.sj@gmail.com 

Agatha Christie fordításban 

 

Az előadás Agatha Christie Dead Man’s Folly című művének két magyar fordítását (Zentai Éva 

1988, Horváth Kornélia 2012) hasonlítja össze, kiemelve a reáliák, a francia eredetű terminusok 

és a kriminalisztikai terminusok szerepét és fordításuk metódusait. Szó esik a fordításelméleti 

háttérről, hangsúlyozva az átváltási műveletekről szóló kutatásokat. A vizsgálati módszer: 

párhuzamos korpuszok összehasonlítása azon hipotézis bizonyítására, hogy mindkét magyar 

fordítás egyenlő mértékben tekinthető adekvátnak – bár ezt az adekvátságot a műfordítók más-

más fordítási stratégiákkal érik el. 

A kutatáshoz elkészített terminológiai adatbázis tartalmazza a fent megjelölt típusú angol 

szakkifejezéseket, mindkét fordítást és az alkalmazott fordítási műveletek megnevezését. A 

vizsgálati eredmények jól mutatják, hogy mindkét magyar fordítást érdemes kézbe venni, mert 

(a) kompetens személyek fordították; (b) grammatikailag és helyesírásilag is megfelelő 

mondatokat tartalmaznak; (c) a kulturálisan kötött kifejezéseket megfelelően fordították; (d) a 

forrásnyelvi szöveg légkörét tudták reprodukálni; továbbá (e) élvezhető és a forrásnyelvi 

szöveghez hű fordításokat olvashatunk. 

 

 

 

Somogyi Laura 

Pannon Egyetem MFTK, Alkalmazott nyelvészet – magyartanár MA 

somogyilaura93@gmail.com 

Homográfhatás egy kétnyelvű szemantikai tesztben 

 

A kognitív pszichológia sokat vitatott problémaköre a lexikális tudattartalmak feldolgozása. Ezt 

a témakört több mint száz évvel ezelőtt kezdték el kutatni. Jelen kutatás célja annak vizsgálata, 

hogy hogyan történik a kétnyelvűek körében a szemantikai feldolgozás, mekkora szerepe van a 

szemantikai tudatosságnak, mennyire érintett mindkét nyelv az információ feldolgozásában.  

Az írott szövegek percepciójának vizsgálata során adalékokat kapunk a nyelvek 

feldolgozására vonatkozóan. A lexikális feldolgozást hagyományosan elsősorban betűk, szavak 

vagy számok feldolgozásának vizsgálatán keresztül kutatták. A kétnyelvű mentális lexikon 

vizsgálatában az első és a második nyelvhez tartozó szavak elérésekor speciális szerepe van 

azoknak a lexémáknak, amelyeknek az írásmódja és/vagy a hangalakja közös a két nyelvben. 

Ehhez a csoporthoz tartoznak az interlexikális homográfok, amelyek ortográfiailag megegyező, 

de jelentésükben különböző szavak, mint például a comb szó a magyarban és az angolban. 

Kísérletünkben pszichofizikai módszerrel dolgoztunk. A résztvevőknek arról kellett 

dönteniük, hogy a számítógép képernyőjén megjelenő szó és az azt követő kép között van-e 

szemantikai kapcsolat. Ehhez egy MATLAB-alapú számítógépes programot használtunk, 

amellyel a szemantikai döntés reakcióidejét és a döntések helyességét mértük. Összesen 88 

szóból és képből álló kétnyelvű tesztet dolgoztunk ki. A teszt magyar és angol elemeket 

egyaránt tartalmaz, összesen 22-22 magyar és angol szót, valamint 22 interlexikális homográfot, 

amelyek között kognátuszok is találhatók. A szavak és képek közötti kapcsolat mellérendelésen 

alapul, hiponim viszony van a szó-, valamint képjelentések között.  

Célunk annak vizsgálata volt, hogy milyen mértékben aktív mindkét nyelv lexikona egy 

szemantikai tudatosságot mérő tesztben. A teszt azt vizsgálja, hogyan befolyásolja a két nyelv 

szavainak aktiválását, ha egyszerre mindkét nyelv használatára van szükség; képesek-e a 

kísérleti személyek kétnyelvű módban képek és lexikai elemek egymáshoz rendelésére; el 

tudják-e dönteni, hogy kép és szó között van-e szemantikai kapcsolat.  
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A döntés megmutatja azt is, hogy valóban aktiválódik-e mindkét nyelvű mentális lexikon, 

ha nem nyelvidöntés-tesztet alkalmazunk, azaz nem az a feladat, hogy döntsék el az adott 

szavakról, hogy melyik nyelvhez tartoznak. 

 

 

 

Stári Eszter 

ELTE BTK, Interkulturális nyelvészet doktori program 

stari.eszter@gmail.com 

A nyelvben megjelenő nemi sztereotípiák vizsgálata szókapcsolatokban 

 

A nők és a férfiak nyelvhasználatához, viselkedésmódjához számos sztereotípia kapcsolódik. 

Kutatásom során a nyelvben megjelenő nemi sztereotípiákat vizsgáltam a Magyar Nemzeti 

Szövegtár 2. adatbázisának segítségével, valamint kérdőíves adatgyűjtés révén. Vizsgálatom a 

magyar nyelvben megjelenő főnévi alaptagú kollokációkra és más szókapcsolatokra irányult. A 

vizsgálat során arra kerestem a választ, hogy milyen képet fest a nyelv a vizsgált 

szókapcsolatokon keresztül a nőről és a férfiról. Hogyan jellemzi őket, és milyen viszonyt 

feltételez köztük? A kutatás során gyűjtött adatok alapján elmondható, hogy a nőkre vonatkozó 

kollokációk túlnyomó része a külső értékekre, a szépségre vonatkozik, míg a férfiak esetében 

külső és belső, pozitív és negatív tulajdonságokra utaló szókapcsolatok egyaránt megtalálhatóak 

az eredmények között. 

 

 

 

Szabó Krisztina 

SZTE JGYPK, Alkalmazott nyelvészet MA 

linguart07@gmail.com 

A tetszikelés mint udvariassági forma elfogadottsága a vajdasági magyarok körében 

 

A modern társadalom udvariassági megszólítási formái nagymértékű változatosságot mutatnak. 

Ennek oka lehet (többek között) az egymást váltogató politikai rendszerek hatása, de a földrajzi 

elhelyezkedés is eredményezhet eltéréseket. Előadásomban a történelmi háttér rövid 

bemutatásával szemléltetem, hogyan sikerült a vajdasági magyarságnak megőriznie nyelvét és 

kultúráját azáltal, hogy egy sajátos nyelvi közösséget alkottak. Az anyaországi magyaroktól 

eltérően a vajdasági magyarok nem vették használatba a tetszikelést mint nyelvi udvariassági 

formát, sőt bizonyos esetekben kifejezetten elutasítóak vele szemben. A jelen előadás magába 

foglalja a kutatásom részletes ismertetését, amely a Zentán (Vajdaságban) élő magyaroknak a 

tetszikeléshez mint udvariassági formához való viszonyulását vizsgálja, összehasonlítva a 

kapott eredményeket egy Szegeden élő kontrollcsoport eredményeivel. Kutatásom célja, hogy 

hozzájáruljon a Vajdaságban és a határon túli magyar közösségek körében végzett nyelvészeti 

kutatásokhoz, melyek feltárják a magyar nyelv sokszínűségét. 
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Szklenka Patrik Gergő 

Miskolci Egyetem BTK, Magyar–történelem osztatlan tanár szak 

patrik.szklenka@gmail.com 

Mobilapplikációk magyar nyelvtanórai, nyelvfejlesztési célú 

felhasználási igényei az iskolában 

 

Prezentációm témája a nyelvtan tanítását segítő mobilapplikációk és webhelyek felhasználási 

igényeinek és lehetőségeinek feltárása a nyelvileg, illetve szociálisan hátrányos helyzetű 

nyolcadik osztályos diákok és tanáraik körében. A vizsgálat célja, hogy eredményeivel 

hozzájáruljon a magyar nyelvi kompetencia fejlesztéséhez, valamint a nyelvi hátrányos helyzet 

csökkentéséhez. Gyakorlati felmérésemet két csoportra bontottam. Első lépésként kvantitatív 

kutatás keretében, attitűdmérés céljából egy internetes kérdőívet készítettem, amely a választott 

célcsoport telefonos internetezési szokásaira irányult. A gyakorlati felmérés második fázisában 

az észak-magyarországi régión belül mélyinterjúk segítségével mérem fel a tanulói és tanári 

igényeket, valamint a rendelkezésre álló eszközöket, ezzel adva kiindulási alapot a további 

gyűjtéshez. Azért választottam ezt a régiót, mivel a szociális, illetve nyelvi hátrányos helyzet 

aránya itt különösen magas. A kutatás része emellett egy összehasonlító vizsgálat is, mely a 

jelenleg elérhető mobilalkalmazásokat vizsgálja meg a magyar nyelvi kompetencia fejlesztése, 

valamint a kérdőív alapján meghatározott igények oldaláról. 

 

 

 

Szórád Elvira 

SZTE JGYPK, Alkalmazott nyelvészet MA 

szesajb@gmail.com 

A nyelvi érintkezések egyes következményei a kolozsvári magyarok nyelvhasználatában 

 

Többször előfordul, hogy az azonos anyanyelvű beszédpartnerek egymás számára nem mindig, 

illetve nehezen érthető szót/szavakat vagy kifejezés(eke)t, esetleg a sztenderdtől eltérő 

szórendet, toldalékot használnak. Az általam vizsgált esetben a beszédpartnerek közti megértési 

nehézségek (egyik) forrása a magyar–román nyelvi érintkezés (kontaktus) hatása lehet. Az 

erdélyi (és más határon túl élő) magyarok a többnyelvűségből, illetve a többnyelvű környezetből 

fakadóan gazdag mintával szolgálnak a magyar nyelvet érő kontaktusjelenségekre, ugyanis a 

kontaktusjelenségek vizsgálatának bázisát az aktív kétnyelvűek adják. Kutatásom a Kolozsváron 

élő magyar beszélők nyelvhasználatában előforduló kontaktusjelenségek – elsősorban a magyar 

nyelvre tett román hatások – vizsgálatára irányult. A vizsgálat során az élőbeszédben, valamint 

a közéleti hirdetésekben (étlapokon, apróhirdetésekben, reklámokban) fellelhető 

kontaktusjelenségeket figyeltem meg, azokat elemeztem. Az elméleti háttér megalapozásában – 

bár több tanulmányt figyelembe vettem – elsősorban Benő Attila munkásságára támaszkodtam. 

 

 

 

Tar Krisztina 

ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA 

tar.kriszty@gmail.com 

Magyar nyelvhasználók viszonya a small talkhoz 

 

A small talk olyan rövid, informális, funkcionális témákat nem érintő kapcsolatfenntartó 

kommunikációként értelmezhető, melynek résztvevői rendszerint nincsenek szoros kapcsolatban 

egymással, és amely udvariasságból, unaloműzésből vagy jó benyomás keltése céljából valósul 

meg. Vizsgálataim elméleti hátterét Malinowski (1953) és Balázs Géza (1993) munkái adják. 
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Kutatásom két részből állt: egyrészt kérdőíves módszerrel vizsgáltam a magyar 

nyelvhasználók small talkhoz való viszonyát, másrészt (egy segítővel együtt) közterületen small 

talkot kezdeményeztem (egy kivétellel) ismeretlen személyekkel, és ezeket a diskurzusokat 

hangfelvételen rögzítettem. 

Az egyik hipotézisemet − amely szerint szinte mindenki és szinte mindennap használ 

small talkot – kutatásaim megcáfolták. A legtöbben valóban élnek a fatikus párbeszédek 

nyújtotta kapcsolattartási lehetőséggel, azonban (saját bevallásuk szerint) nem túl gyakran: 

csupán heti vagy havi rendszerességgel. Azt a feltevésemet, amely szerint az emberek többsége 

felületes, közömbös érintkezésként tartja számon, és többnyire negatívan ítéli meg a small 

talkot, adatközlőim megerősítették. 

 

 

 

Zabolai Margit 

ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA 

margit.zabolai@gmail.com 

Antiszexista diskurzusok a felsőoktatásban 

 

Az oktatás és a gendertudatosság kapcsolatának vizsgálatával – közvetve vagy közvetlenül – 

Pukánszky Bélától (1996) Deborah Cameronig és Don Kulickig (2003) sokan és sokféle 

aspektusból foglalkoztak már, a magyarországi felsőoktatásban, a hallgatók által létrehozott, a 

szexualitás köré szerveződő diskurzusokról azonban eddig nem készült kritikai elemzés. 

Előadásomban a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz (BEKK) erőszak-sztereotípiák 

és homofóbia témaköreiben készült interjúit vizsgálom azzal kapcsolatban, hogy hogyan 

teremtődik meg a szexizmus, illetve az antiszexizmus az interjúzók és az interjúztatók közti 

diskurzusokban. 

Hipotézisem, hogy gendertudatosság hiányában az interjút készítők a diskurzus során 

maguk is újra megteremtik a szexista gyakorlatokat. A vizsgálat nemcsak közeli képet ad arról, 

hogy milyen sémák mentén építik fel az egyetemi hallgatók a szexualitással kapcsolatos 

diskurzusokat, hanem arra is rámutat, hogy a szexista gyakorlatok felülírásához 

elengedhetetlenek a genderelmélettel kapcsolatos alapvető ismeretek is. 

 

 

 

Zay Melinda 

ELTE BTK, Interkulturális nyelvészet doktori program 

lynda.zay@gmail.com 

A marketingszövegek maszkulin és feminin kulturális dimenziói 

 

Hofstede harmadik kulturális dimenziója a kultúrák maszkulin és feminin jegyeit 

figyelembe véve jellemzi a nemzeti kultúrákat. Ez adta az inspirációját annak az 

összehasonlító kutatásnak, amely három olyan nemzet marketingszövegeit vizsgálta, 

ahol az angol a hivatalos nyelv: USA, Kanada és Szingapúr. A helyi McDonald’s 

weboldalak kitűnő alapot biztosítanak a kutatáshoz, mivel egy univerzális „brand”-et 

nemzetspecifikus módon, a helyi kulturális értékeknek megfelelően igyekeznek 

értékesíteni. Szóstatisztikai vizsgálat, nemzeti metaforák alkotása, szociolingvisztikai 

szövegelemzés által a kutatás arra keresi a választ, hogy Hofstede Maszkulinitás Index 

értékei mennyire korrelálnak a maszkulin és feminin nyelvi formák megjelenésének 

arányaival az adott marketingszövegekben. Teljes és lineáris korreláció nem volt 

egyértelműen kimutatható a szóstatisztikai elemzés során, azonban megállapítható, hogy 

a hofstedei fő tendenciák több különböző nyelvi szinten is megjelennek. 
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A nő és a férfi társadalmi helyének leképeződése magyar és olasz reklámfilmekben 

 

A poszter témájául a nő és a férfi társadalmi helyének olasz és magyar reklámfilmekben történő 

reprezentációját választottam. A viszonylag kis földrajzi távolság, valamint a közösnek tartott 

európai gyökerek és tradíciók ellenére jelentős különbségek figyelhetők meg a két ország 

kultúrája között, többek között a nők és a férfiak társadalomban betöltött szerepét illetően is.  

Kutatásomban egyrészt a nemi szerepekhez sztereotípiaszerűen kapcsolódó reklámokat 

(autó- és takarítószer-reklámokat), másrészt az étkezéshez kötődő reklámokat (kávé-, kenyér-, 

sütemény- és csokoládéreklámokat) vizsgáltam. A vizsgálat korpuszát összesen 22 reklámfilm 

alkotja, amelyek megoszlása a következő: olasz tisztítószerreklám: 3, olasz autóreklám: 2, 

magyar autóreklám: 3, olasz kávéreklám: 3, magyar kávéreklám: 2, olasz édességreklám: 3, 

magyar édességreklám (csokoládé, keksz): 6 film. A reklámok viszonylag új, lehetőleg az 

elmúlt 10 év során készült anyagok, amelyek az adott országban készültek és saját, nemzeti 

terméket reklámoznak.  

A vizsgálat eredményei arra engednek következtetni, hogy a reklámok jól tükrözik az 

általánosabb társadalmi értékeket éppúgy, mint a nemek, a gender szintjén megfogható 

jellegzetességeket. A hozzájuk kapcsolható (az interkulturális elméletekben is megjelenő) 

sajátosságok segítik a reklámfilmekben kifejeződő, az egyes nemzetekre, illetve kultúrákra 

jellemző elemek könnyebb felismerését, a párhuzamok és különbségek magyarázatát. 

 

 

 

 


