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PROGRAM 
 

2013. október 28. (hétfő) 
 

10:30–11:15 
A konferencia megnyitása  
(Elnök:  
Vladár Zsuzsa egyetemi adjunktus, ELTE) 

10:30–10:45 

Köszöntők 
Ladányi Mária egyetemi tanár, tanszékvezető (ELTE) 
Klaudy Kinga egyetemi tanár, a MANYE alelnöke 
Horváth Ádám és Hugyecz Enikő diákszervezők (ELTE) 

10:45–11:15 

Nyitóelőadás 
Klaudy Kinga (egyetemi tanár, a MANYE alelnöke): 
Milyen értelemben alkalmazott nyelvészet a 

fordítástudomány? 

11:15–12:15 
I. szekció  
(Elnök:  
H. Tóth Tibor egyetemi docens, Pannon Egyetem) 

11:15–11:30 
Szűcs Ágnes, Tóth Bianka és Somlai Marcell  
(MA-hallgatók, ELTE):  
Zöngésségi hasonulás a [h] esetében  

11:30–11:45 
Götz Andrea (MA-hallgató, ELTE):  
Szeme előtt és láttára: evidencialitás a bibliai 

héberben 



11:45–12:00 
Henczel Ildikó (MA-hallgató, Miskolci Egyetem):  
A Selmeci Akadémia diákemlékkönyveinek textológiai 

és szemiotikai elemzése 

12:00–12:15 Vita 

12:15–13:30 Ebédszünet 

13:30–14:30 
II. szekció  
(Elnök: Magnuczné Godó Ágnes egyetemi docens, 
Miskolci Egyetem) 

13:30–13:45 
Somogyi Laura (BA-hallgató, Pannon Egyetem):  
Kép és nyelv 

13:45–14:00 
Vitéz Ágnes (MA-hallgató, Miskolci Egyetem):  
A magyar jelnyelv és a magyar nyelv közötti 

kódváltásból adódó értelmezési nehézségek 

14:00–14:15 
Budai Tímea (MA-hallgató, Miskolci Egyetem):  
Regionális magyar jelnyelvi változatok együttélése 

Miskolcon 

14:15–14:30 Vita 

14:30–15:00 Kávészünet 

15:00–16:00 
III. szekció  
(Elnök: Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE) 

15:00–15:15 
Sotkó Katalin (MA-hallgató, Miskolci Egyetem):  
Intertextualitás a mesék világában 

15:15–15:30 

Fehér Zsuzsánna  
(MA-hallgató, Szegedi Tudományegyetem):  
A kapu motívum Umberto Eco A rózsa neve című 

regényében 

15:30–15:45 
Mózes Dóra (PhD-hallgató, ELTE):  
Posztkoloniális identitás és nyelvhasználat: dialógusok 

elemzése Salman Rushdie Sátáni versek c. regényében 

15:45–16:00 Vita 



18:00–19:00 Fogadás 

19:00–22:00 Csapatjátékok, játékos vetélkedők 

 

 

2013. október 29. (kedd) 
 

9:00–10:00 
I. szekció  
(Elnök:  
Hári Gyula egyetemi docens, Pannon Egyetem) 

9:00–9:15 
Halmay Gábor (BA-hallgató, Pannon Egyetem):  
Helyesírási hibák megjelenése az internetes 

kommunikáció során 

9:15–9:30 

Németh Nóra  
(MA-hallgató, Szegedi Tudományegyetem):  
Bevezető gondolatok az utcaátnevezések 

problematikájához 

9:30–9:45 

Balogh Gergő  
(PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem): 
A mennydörgés nyelve – első lépések egy tervezett, élő 

nyelv és írásrendszer felé 

9:45–10:00 Vita  

10:00–10:30 Kávészünet 

10:30–11:30 
II. szekció  
(Elnök: Tóth Szergej tanszékvezető, intézetvezető, 
Szegedi Tudományegyetem) 

10:30–10:45 

Erdei Tamás  
(MA-hallgató, Szegedi Tudományegyetem):  
A hálózatelmélet gyakorlati alkalmazásai nyelvészeti 

területen 

10:45–11:00 

Klippel Rita  
(PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem / ELTE):  
Sztereotípiavizsgálat magyarokról Kolozsváron és 

Szegeden 



11:00–11:15 
Lócsi Dóra (PhD-hallgató, Pannon Egyetem):  
Nyelvi játékok a reklámokban – interkulturális 

kontextusban 

11:15–11:30 Vita 

11:30–11:50 Kávészünet 

11:50–13:00 
III. szekció  
(Elnök:  
Szőllősy-Sebestyén András, a MANYE főtitkára) 

11:50–12:05 
Tóth Szilvia (PhD-hallgató, Pannon Egyetem): 
A jó jelölt – kivel nyerhetjük meg a választásokat 

(régen és most) 

12:05–12:20 
Pintér Ágnes (MA-hallgató, ELTE): 
Diskurzusstratégiák és nyelvi viselkedés – Televíziós 

interjúk elemzése 

12:20–12:35 

Fehér Adrienn, Holecz Margit és Horváth Ádám  
(MA-hallgatók, ELTE): 
Témák konstruálása és rekonstruálása a Hírcsárda-
blog cikkeiben 

12:35–12:50 Vita 

12:50–13:00 

A konferencia lezárása 
Horváth Ádám és Hugyecz Enikő diákszervezők (ELTE) 
Szőllősy-Sebestyén András, a MANYE főtitkára 
Ladányi Mária egyetemi tanár, tanszékvezető (ELTE) 

 
 
 

A konferencia helyszínén  
a TINTA Kiadó kiadványai kedvezményes áron kaphatók. 

 



 

Az előadások absztraktjai 

NYITÓELŐADÁS 

Klaudy Kinga egyetemi tanár  
(ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék) 

klaudy.kinga@btk.elte.hu 

Milyen értelemben alkalmazott nyelvészet a fordítástudomány? 

 
A MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) 
kongresszusain minden évben a legnépesebb szekciók közé tartozik a fordítás-
tudományi szekció. Néha két párhuzamos szekciót is kell tartanunk, egyikbe a 
műfordítással kapcsolatos előadások kerülnek, a másikba a szakfordítással és a 
tolmácsolással kapcsolatos előadások. Ez utóbbiak alkalmazott nyelvészeti 
jellege mindig nyilvánvalóbb, de a műfordítással kapcsolatos előadások sem 
zárhatók ki a modern értelemben vett fordítástudomány, angol terminussal 
„Translation Studies” illetékességi köréből. Ez viszont gyakran felveti azt a 
kérdést, hogy mennyiben beszélhetünk itt alkalmazott nyelvészetről? Melyik 
ágát alkalmazza a nyelvészetnek az az előadás, amely például Szőllősy Klára 
vagy Vas István fordítói életművéről beszél? Fordítások szövegét sok 
tudomány használja korpuszként, adatforrásként, de nem tekinthető fordítás-
tudománynak minden olyan kutatás, amely fordításokat vizsgál. A különböző 
diszciplínák mindegyike más célból és más módszerekkel vizsgál fordításokat: 
az irodalomtudomány az íróról, a történelemtudomány a korról, a filozófia 
tudománya eszmerendszerekről kíván ismereteket szerezni a fordítások szöve-
gének kutatása révén. A fordítástudományt ellenben a fordítás önmagában és 
önmagáért érdekli, de nemcsak a fordítás szövegét tekinti kutatási tárgynak, 
hanem a fordító személyét és a fordítás társadalmi funkcióját is. Így bővül a 
fordítástudomány illetékességi köre, de ezzel párhuzamosan az utóbbi évtize-
dekben tagadhatatlanul bővül az alkalmazott nyelvészet illetékességi köre is. 
Ez figyelhető meg a 24 éve megrendezett alkalmazott nyelvészeti konferen-
ciákon a szekciók számának gyarapodásában, a tematika folyamatos 
bővülésében. Mindezek a kérdések korántsem csupán elméletiek, tisztázá-
suknak tudománypolitikai, egyetempolitikai, szakalapítási következményei 
lehetnek. 

 



HALLGATÓI ELŐADÁSOK 

Balogh Gergő  
(SZTE TTIK, Informatika Doktori Iskola) 

 geryxyz@inf.u-szeged.hu  

 A mennydörgés nyelve – első lépések egy tervezett, élő nyelv  

és írásrendszer felé 

 
Az emberiség hajnala óta kutatjuk és vizsgáljuk azokat az elvont szabá-
lyokat, melyek irányítják világunkat. Az egyes nyelvek tanulmányozása 
lehetővé teszi e szabályok bizonyos tulajdonságainak megértését, mivel 
mindegyik új nézőpontot ad a világ megismeréséhez, a használói gondolat-
rendszerén keresztül. Egyik lehetséges módszer a tervezett nyelvek 
létrehozása, mely tekinthető a természetes nyelvi fejlődés egyfajta 
szimulálásának. A tervezés folyamatának ismertetése és a tapasztalatok 
rögzítése lehetőséget biztosít nemcsak a nyelvek fejlődési folyamataiba 
történő betekintésre, hanem a tervezés menetének, buktatóinak és eredmé-
nyeinek vizsgálatára is. Ezeket figyelembe véve előadásomban összefogla-
lom a mennydörgés nyelvének nevezett tervezett, de élő, emberi használatra 
szánt nyelv és a hozzá tartozó írásrendszerek létrehozása során eddig elért 
eredményeimet és szerzett tapasztalataimat, ill. további elképzeléseimet. 

 
 

Budai Tímea  
(ME BTK, Magyar nyelv és irodalom MA) 

btimea21@gmail.com 

Regionális magyar jelnyelvi változatok együttélése Miskolcon 

 
Az országban élő súlyosan nagyothalló és siket személyek számára a 
magyar jelnyelv jelenti a kommunikáció leghatékonyabb módját. A jel-
nyelvnek több területi változata alakult ki hazánkban. A hallássérültek 
számára fenntartott speciális oktatási intézményeket működtető hét nagy-
város (Budapest, Vác, Sopron, Kaposvár, Szeged, Debrecen és Eger) 
alkotja az egyes regionális magyar jelnyelvi változatok központjait. 

A hét, területi alapon elkülönített jelnyelvi változatot érintő első 
vizsgálatok az ezredfordulót követő években kezdődtek meg, amelyekhez 
külföldi minták szolgáltak alapul, többek között amerikai, svájci, dél-
afrikai és szlovéniai kutatók korábbi elemzései, nyelvjárásgyűjtései. A 
Magyarországon végzett gyűjtőmunka azonban a siketiskoláknak otthont 



adó városokra terjedt ki, kihagyva ezzel olyan jelentős siket közösséggel 
rendelkező nagyvárosokat, mint például Miskolc. 

Dolgozatom elsődleges célja, hogy a Miskolcon élő siket közösség 
körében végzett gyűjtőmunka eredményeiről adjon számot. Miskolcon a siket 
közösség által használt jelnyelvnek egy sajátos formája figyelhető meg. Ez a 
jelenség a különböző változatok, elsősorban az egri, a debreceni, a váci és a 
budapesti regionális jelnyelvi változatok együttéléséből fakad. 

Kutatásom egy elméleti és egy empirikus részből áll. Az elméleti 
keretet a már meglévő hazai szakirodalmi források adják, míg maga a 
kvantitatív elemzés egy kérdőíves felmérésen alapul. A felmérés nem 
csupán a Miskolcon használt jelnyelv dialektológiai szempontú megköze-
lítését foglalja magában. Kitér olyan területekre is, mint például a közösség 
tagjainak a regionális jelnyelv(ek)hez való viszonya vagy a nyelvi hátrány 
kérdése. 

Jelen kutatás következtetései ugyanakkor nem csupán a fent említett 
területeket érintik. Az eredmények segíthetnek a siketek oktatásában és a 
jelnyelvi tolmácsok munkájában, s választ adhatnak a jelnyelv sztender-
dizációs folyamatairól szóló kérdésekre is. 

 
 

Erdei Tamás  
(SZTE JGYPK, Alkalmazott nyelvészet MA) 

 agent.tiger@fbi.hu 

A hálózatelmélet gyakorlati alkalmazásai nyelvészeti területen 

 
A századunk legelejétől kibontakozó hálózatelméletet (hálózatkutatást) a 
tudomány számos területén alkalmazzák. Az előadás rövid bevezetést nyújt 
a nyelvészet különféle részterületein elért eredményekbe, kiemelve azok 
gyakorlati vonatkozásait, esetleges alkalmazhatóságát. 

Ezután egy saját kísérlet leírása következik, melyben három rövid 
szöveget vizsgáltam úgy, hogy az egyes mondatok szavai között 
kapcsolatokat feltételeztem. Mindhárom szöveg esetében a hálózatokban 
legtöbb kapcsolatszámmal rendelkező szavak listáját összehasonlítom a 
leggyakoribb szavak listájával. Megmutatom, hogy az előbbiek a szövegek 
eltérő témája ellenére viszonylag jól adják vissza azok tartalmát, jobban, 
mint a leggyakoribb szavak. 

 
 



Fehér Adrienn, Holecz Margit, Horváth Ádám  
(ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA) 

audryenne@gmail.com, holeczmargit@gmail.com, horvadi@gmail.com 

Témák konstruálása és rekonstruálása a Hírcsárda-blog cikkeiben 

 
Napjainkban, a technológiai fejlődés hozományaként, az egész világot 
behálózó kommunikációs csatornák jöttek létre, melyek hatására az 
információ mennyisége és terjedésének sebessége eddig nem tapasztalt 
méreteket ölt. Ez megváltoztatta a társadalmi diskurzusok hagyományos 
szerkezetét, új területeket és vizsgálati lehetőségeket biztosítva a kritikai 
diskurzuselemzés számára. A rendszeres diskurzusok közös társadalmi 
tudatot építenek ki, melyekre az egyes személyek a különböző kommu-
nikációs aktusokban reflektálnak. 

Kutatásunkban azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy a Hírcsárda 
milyen céllal szólal meg az internetes médiumok között. További célunk 
volt, hogy megvizsgáljuk, a fogalmi integráció (blending) elmélete alapján 
elemezhető-e a portál témakonstruálási módszere. Vizsgálatunk során 
négy, a Hírcsárdán megjelent cikket vetettünk össze más, hitelesnek és 
komolynak tartott médiumok cikkeivel. 

Megvizsgáltuk a Hírcsárda-blog nyelvi szerkezeteit, és összevetettük 
a prototipikus hírportálokon az adott témában megjelenőekkel. Vizsgá-
latunk eredményei azt mutatták, hogy a Hírcsárda-blog a hírportálok által 
használt kifejezésekből építkezik, ám ezeket más témák összefüggés-
rendszerében használja. 

Az elemzés azt is bizonyította, hogy a Hírcsárda cikkei a kognitív 
blend keretében sikeresen értelmezhetők. A téma konstruálása, illetve 
rekonstruálása során két vagy több forrástartományt, vagyis eltérő témát 
dolgoznak fel egy új „hír” keretein belül. Egy hír megfogalmazásakor a 
felhasznált nyelvi eszköztár által egy másik téma is felidéződik, amely 
implicit módon általában társadalomkritikát közvetít. A kutatás eredményei 
tehát rámutatnak, hogy a Hírcsárda valódi hatását a felidézett mögöttes 
témák és a társadalomkritika adja. 

 
 



Fehér Zsuzsánna  
(SZTE JGYPK, Magyar nyelv és irodalom MA) 

feher_zsuzsi@yahoo.com 

A kapu motívum Umberto Eco A rózsa neve című regényben 

 
Umberto Eco regényében a kapu nem csupán egy átjáró a profán és szent 
között, hanem éppen olyan művészeti alkotás, mint a teret díszítő festmé-
nyek. Az értelmezésnek többletet adó szobrok éppúgy tartoznak a bibliai 
apokalipszishez, mint a középkori esztétika közkedvelt szörnyeihez, az 
állatszimbolika leggyakoribb szereplőihez. A művész(et)i üzenet értelme-
zéséhez Durand felől közelítek, felhasználva más szimbólumtárakat is. Az 
így elemzett kapu többletjelentéssel gazdagodik, megvilágítva a szimbólu-
mok duális voltát. A következtetés helyett megfogalmazott gondolat a 
szimbólumok milyenségéről szól, értelmezési nehézségeikről és értelme-
zésük fontosságáról egy művön belül.  
 
 

Götz Andrea  
(ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA) 

gotzandrea@gmail.com 

Szeme előtt és láttára: evidencialitás a bibliai héberben 

 
A Biblia héber fordítása számos problémát vet fel, amelyeket a 
hagyományos filológia nem tudott tisztázni – a nyelvészet eszközei 
azonban megoldást kínálhatnak. A jelen előadás ezt a kérdést vizsgálja 
három grammatikalizálódott prepozicionális szerkezetet hasonlítva össze, 
pragmatikai megközelítésből. A b/lě‘ênê ’szemében, szeme előtt’ ( ְלֵעינֵי/ּבְ  ) 
és lipnê ’arca előtt’ (ִלְפנֵי) szerkezetet a kontextus figyelembe vételével 
elemezve kitűnik, hogy az egymással felcserélhetőnek hitt kifejezések 
használatát az evidencialitás befolyásolhatja. A szerkezetek megválasztását 
tehát az motiválja, hogy a beszélő miként jutott a megnevezett ismeret 
birtokába, illetve hogyan reflektál rá. Mivel az evidencialitás más 
jelenségekkel is összefügg (pl. udvariasság), módosíthatja a szöveg 
értelmezését és fordítását. 

 
 



Halmay Gábor  
(PE MFTK, Magyar BA)  
halmay.gabor@gmail.com 

Helyesírási hibák megjelenése az internetes kommunikáció során 

 
Előadásom tárgya a nyelvészetnek manapság gyakori témája, a 
helyesírásunk megromlása, megváltozása. Kutatásomban az internetes 
kommunikáció során felmerülő helyesírási hibákat vizsgáltam meg, külön 
kiemelve néhány tipikus jelenséget, melyekkel nap mint nap találkozom én 
is a közösségi oldalak használata révén. A kutatásom alappillére egy 
felmérés volt, amelyet tizennégy–tizenhat éves diákokkal készítettem. A 
harmincnyolc megkérdezett tanuló válasza alátámasztotta az előfeltevé-
seimet, így tudtam összefoglalni a meglátásaimat. 

 
 

Henczel Ildikó  
(ME BTK, Német–angol szakos tanári MA) 

 ildiko.henczel@gmail.com 

A Selmeci Akadémia diákemlékkönyveinek textológiai  

és szemiotikai elemzése 

 
Elemzésemben a Selmeci Akadémia idejéből származó, az ottani hallgatók 
tulajdonát képező emlékkönyvekkel foglalkozom. A munka elején bemuta-
tom az emlékkönyvet mint szövegfajtát és típusait, a diákemlékkönyv 
típusát pedig részletesen is taglalom. Ezen kívül kifejtem a selmeci 
diáknyelv jellegzetességeit, az akkori diákélet fontosabb hagyományait.  

Előadásom alapjául a Miskolci Egyetemi Műemlékkönyvtárban 
található anyag szolgál. Itt található meg többek között a Selmeci 
Akadémia néhány emlékkönyve.  

A következőkre is kitérek: Hogy néz ki egy emlékkönyv? Kik 
vezették? Milyen a struktúrája? Milyen jelek és szimbólumok találhatóak 
meg benne? Azokra a kérdésekre, hogy a képiség mennyire volt fontos, 
hogyan használták a nyelvet a diákok, mely színek domináltak a rajzokon, 
illetve hogy milyen téma milyen stílusban merült fel a bejegyzések során, 
szintén választ ad munkám. Azt is fontos tudnunk, milyen célt tartottak 
szem előtt az emlékkönyv jegyzői.  

Ezek az emlékkönyvek ma is hasznos és értékes dokumentumnak 
számítanak, hiszen fontos következtetéseket tudunk belőlük levonni az 
akkori tradíciókról és a diákok közötti kapcsolatokról. Célom tehát, hogy 



az emlékkönyv hagyományát és a selmeci akadémiai diákéletet, mely 
emléke a mai Miskolci Egyetemen még napjainkban is élénken él, 
elemezzem, és közelebb vigyem ezt az érdekes témát az olvasókhoz.  
 
 

Klippel Rita  
(SZTE JGYPK;  

ELTE BTK Interkulturális nyelvészet doktori program) 
klippel.rita@gmail.com  

Sztereotípiavizsgálat magyarokról Kolozsváron és Szegeden 

 
Kutatásom a magyar–magyar, azon belül is az erdélyi magyarok, illetve a 
magyarországi magyarok között interakciókkal foglalkozik. Vizsgálatom 
célja, hogy a magyar–magyar interakciók során felmerülő kommunikációs 
félreértések okát feltárja. Az okokat az interkulturális kommunikáció 
területén belül vizsgálom. Hipotézisem, hogy kilencven év alatt a politikai 
értelemben különböző nemzetállamokhoz tartozó magyarok és a magyar-
országi magyarok között különbségtudat jött létre, így beszélhetünk (ebben 
a kutatásban az erdélyi magyarokkal kapcsolatban) két különböző 
kultúráról, így az eltérő kultúrából fakadó félreértésekről is. Előadásomban 
egy sztereotípiavizsgálat eredményeit mutatom be, melyet 20–25 éves 
kolozsvári, illetve szegedi egyetemistákkal végeztem. A vizsgálat során 
kérdőíves módszert használtam, valamint interjúkat készítettem. 

 
 

Lócsi Dóra  
(PE MFTK, Interkulturális kommunikáció doktori program) 

locsi_dora@gportal.hu 

Nyelvi játékok a reklámokban – interkulturális kontextusban 

 
A legtöbb nyelvész szerint az interkulturális kommunikáció az eltérő 
kultúrák képviselőinek interaktív kommunikációja; az üzenetek olyan 
megfogalmazása és küldése, hogy azok egy másik kultúrában is értelmet 
nyerjenek. Jó példa erre a reklám, amelynek elsődleges (primer) funkciója 
gazdasági jellegű: az értékesítés előmozdítása érdekében a potenciális 
fogyasztók befolyásolása, ugyanakkor számos közvetett hatásával (szekun-
der funkciójával) is számolni kell. Ilyen az ízlésformálás, a nevelés, a 
hangulatteremtés, a kapcsolati kultúra alakítása stb., amelyeket a reklám 
mind a nyelvvel tud elérni. 



A reklámok a nyelvi megformáltsággal igyekeznek hatást gyakorolni 
a befogadóra. A reklám tulajdonképpen a társadalmi kommunikáció sajátos 
formája, amelynél üzenetet juttatnak el a fogyasztókhoz, akár több 
országba is. Mivel a reklám mindegyik országba, kultúrába ugyanazt az 
üzenetet kívánja közvetíteni, felettébb érdekes összehasonlításra ad 
lehetőséget az angol, német és magyar nyelvű reklámok vizsgálata. Kuta-
tásom során vizsgálom a reklámok szövegeinek megformálási, valamint 
nyelvalkalmazási kérdéseit, kiemelt figyelmet szentelek a reklámok nyelvi 
játékainak, amelyeket fonológiai, grammatikai és szemantikai eljárásokkal 
lehet létrehozni. A nyelvi játékok gyakoriak a reklámokban, így figyelem-
felkeltővé, hatásossá, feltűnőbbé és eredetivé teszik azokat. Foglalkozom a 
frazeológiai modifikáció mint nyelvi játék megjelenési formáinak vizsgá-
latával a magyar, német és angol nyelvű reklámpéldákon. Elemzem a 
frazeológiai egységek szövegbeli felhasználásának kérdéseit, szövegbe 
épülésük módozatait, fordítási lehetőségeit és az egységek átalakításának, 
elferdítésének lehetőségeit és fajtáit. 

Az előadás célja egyrészt annak megállapítása, hogyan nyilvánul 
meg az interkulturalitás a vizsgált reklámok nyelvi játékaiban, másrészt 
azok megjelenési formáinak és lehetséges funkcióinak leírása. 

 
 

Mózes Dorottya  
(ELTE BTK, Interkulturális nyelvészet doktori program) 

dorottya.mozes@gmail.com 

Posztkoloniális identitás és nyelvhasználat:  

dialógusok elemzése Salman Rushdie Sátáni versek című regényében 

 
A prezentáció során a Salman Rushdie Sátáni versek c. regényében 
szereplő dialógusokat elemzem. A kiválasztatott dialógusok alapján 
bemutatom a „sztenderd” angol, az indiai angol és az indiai nyelvek közötti 
kontaktusjelenségeket és kódváltásokat. Célom annak feltárása, hogy a 
szociokulturális identitást a dialógusokban tetten érhető nyelvhasználat 
hogyan tükrözi. Az identitás és a nyelvhasználat közötti összefüggéseket 
csoportokon belüli és csoportok közötti dialógusok alapján vizsgálom 
(indiaiak, indiai migránsok, indiai származású angolok és angolok). 
Hipotézisem az, hogy a „bilingvális kreativitás” szerepe a nemzeten, a 
diaszpórán és a családon belüli identitáskonstrukciókban meghatározó.  
 
 



Németh Nóra  
(SZTE JGYPK, Alkalmazott nyelvészet MA) 

gasztropuccs@yahoo.com 

Bevezető gondolatok az utcaátnevezések problematikájához 

 
Az utcaelnevezések fontos szerepet töltenek be egy város életében. A 
földrajzi nevek, helynevek mindig szoros összefüggésben állnak a minden-
kori politikai, az adott helység hatalmi viszonyaival. Vizsgálódásom során 
az utcaátnevezéseket, illetve utcaelnevezéseket választottam tanulmá-
nyozásra. Célom, hogy bemutassam a szegedi utcanevek történetét a két 
világháború között, a II. világháború után és a rendszerváltástól egészen 
napjainkig. Továbbá azt is megvizsgálom, hogy miként változtak az 
utcanevek Szegeden, milyen új elnevezések jelentek meg a város életében. 

 
 

Pintér Ágnes  
(ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA) 

sunurchin@gmail.com 

Diskurzusstratégiák és nyelvi viselkedés – Televíziós interjúk elemzése 

 
Az előadás két televíziós interjút hasonlít össze társalgáselemzési 
szempontok alapján. Az interjúk alanya mindkét esetben Hoffmann Rózsa, 
köznevelésért felelős államtitkár. A műsorok témája a miniszteri döntések 
elemzése. 

Az elemzés fókuszpontja a műsorvezetők diskurzusstratégiáinak és 
nyelvi viselkedésének feltárása. Az előadás célja, hogy a – többek között a 
két műsor közti különbségekből fakadó – műsorvezetői társalgási straté-
giákat összehasonlítsa. 

A vizsgálat módszere Partington válaszkikerülési és ellenstraté-
giákról szóló elméletét veszi alapul. A vizsgálat említést tesz még az 
udvariassági alapelvek megjelenéséről, illetve meg nem jelenéséről. Az 
elemzésben az interjúkból vett példák jól illusztrálják a különféle műsor-
vezetői stratégiákat. 
 
 



Somogyi Laura  
(PE MFTK, Magyar BA, nyelvmentor szakirány) 

somogyilaura93@gmail.com 

Kép és nyelv 

 
Korunkban erőteljes képi hatások érnek bennünket. Az idő és a technika 
előrehaladtával számos vizuális tudás került a birtokunkba. Gondolhatunk 
a művészet hagyatékaira, az álló- és mozgóképek egyre nagyobb változa-
tosságára, melyek ikonikus formájukkal szolgálják a kommunikációt. A 
képi gondolkodás, a képbe rejtett üzenet és nyelv a legalapvetőbb jelben 
éppúgy fellelhető, mint a bonyolult, strukturáltabb szimbólumegyüttesekben. 

Az előadás első része a képi gondolkodás és a nyelvelsajátítás 
kezdeteihez nyúlik vissza, vizsgálva a barlangrajzok jelentését. A második 
rész az európai művészettörténetben megbúvó, festmények által generált 
nyelvi kódváltást mutatja be, alátámasztva ezzel az alkotások 
kommunikatív funkcióját. A kutatás harmadik, jelenleg is zajló szakasza 
pedig feltárja, miként vonható párhuzam a kisgyermek nyelvi és 
ábrázolókészségének fejlődése között; a vizsgálat a gyermekrajzokat 
mint képi nyelven megírt üzeneteket veti össze a gyermek 
kommunikatív kompetenciájával. 

 
 

Sotkó Katalin  
(ME BTK, Német–történelem szakos tanári MA) 

 katasotko0220@gmail.com 

A mese modernizációja. Hasonlóságok és különbségek a népmesék  

és a 20. századi műmesék között 

 
Tudományos diákköri munkám témája, mint ahogyan az címéből is 
kiderül, a német népmesék modernizációs folyamatai napjainkban, 
valamint a nép- és műmesék közötti hasonlóságok, különbségek bemuta-
tása az általam kiválasztott meseszövegek alapján. Vizsgáltam továbbá a 
két műfaj meghatározhatóságát, definícióját és az azokból következő 
különbségeket is. A műfajok történelmi bemutatása során közös metszés-
pontot kerestem, amelyet a romantika korának irodalmában találtam meg. 
Dolgozatom zárásaként pedig népmesék jelenkori átírásaival foglalkoztam 
az intertextuális szempontokat figyelembe véve. A német népmesék és mű-
mesék között a párhuzamok mellett még több különbség húzódik. Az 
általam felállított kritériumok a különbségek mellett azonban hasonló-



ságokat is mutattak. A műmesék ugyanarra a motívumrendszerre épülnek, 
mint a népmesék, hasonló ismétléseket, számszimbolikát is használnak. 
Eltérnek azonban a nyelvezet és a forma terén is. Ezek az eltérések a szerző 
céljának, valamint az olvasók elvárásának változásaiból adódnak.  
 
 

Szűcs Ágnes, Tóth Bianka, Somlai Marcell  
(ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet MA) 

ruffszucs@hotmail.com, tothbianka1105@gmail.com, 
aronmarcell@gmail.com 

Zöngésségi hasonulás a [h] esetében 

 
A [h] hangról tudjuk, hogy zöngésedése, illetve zöngésedésének mértéke 
nagymértékben az adott hangkörnyezettől és az egyéni artikulációtól függ. 
Az eddigi kutatások foglalkoztak a magyar intervokális /h/ allofónjainak 
zöngés, zöngétlen, vokalizálódott megvalósulásaival (Gósy 2005), vala-
mint a [h]-ra végződő szavakra jellemző ejtésingadozással, nyelv-
használati szempontból, a produkció és a percepció oldaláról is (Gósy–
Kovács 2003). 

A kutatás célja, hogy részletesebb képet kapjunk a [h] hang 
természetéről zöngés mássalhangzó mellett. Elsődleges hipotézisünk, hogy 
zöngésségi hasonulás megy végbe.  

Kísérletünkben 12 személy vett részt, 6 férfi és 6 nő, 20–26 évesek. 
Olyan, általunk előre megírt mondatokat kellett felolvasniuk, amelyekben a 
[h] hang zöngés obstruens előtt fordul elő összetett vagy toldalékolt 
szavakban. A hanganyagokat stúdiókörülmények között rögzítettük, és a 
PRAAT (Version 5.3.56) programmal elemeztük. 

Jelen kutatásunkra előkutatásként tekintünk, a továbbiakban kor-
csoportos eloszlásban, egy nagyobb korpuszon végeznénk vizsgálatokat. 
Több szociológiai változó figyelembe vételével, a produkció, a percepció, 
valamint a mentális lexikon oldaláról kívánjuk bővíteni eddigi eredmé-
nyeinket.  

 
 



Tóth Szilvia  
(PE MFTK, Alkalmazott nyelvészeti doktori program) 

toth.szilvia.andrea@gmail.com 

A jó jelölt – kivel nyerhetjük meg a választásokat (régen és most) 

 
Mikor, kik, hogyan érték el egy állam polgárainak nagyobb hányadánál, 
hogy bizalmat szavazzanak nekik, őket tekintsék gondolataik nyílt 
szócsövének, rájuk bízzák hazájuk sorsát legalább 4 évre? Cselszövés, 
manipuláció vagy őszinteség, tisztesség volt a vezérelvük? Ki testesítette 
meg a jó jelöltet az ókori Rómában, és változott-e ez a kép a 21. századi 
nyugati ember számára? Erre kíván választ nyújtani ez a kutatás.  

Először is tisztázzuk, mi a választási kampány, amelyhez a megfelelő 
jelöltet keresik. Majd bemutatjuk az első ókori kampánystratégiát, meg-
nézzük, hogy mennyi fogást alkalmaznak ebből a mostani kampányok 
során. Bemutatjuk a jó jelölt személyiségjegyeinek változásait az idők során. 
Ehhez a szakirodalom által az ókorban fontosnak tartott értékeket vetjük 
össze egy általunk frissen végzett attitűdvizsgálat eredményeivel. A 
kérdőíves felmérés során a magyar állampolgárok számára saját magukra 
nézve fontos értékekre kérdeztünk rá egy adott csoportnál, a politikai 
jelöltek részéről elvárt értékekre pedig egy másik csoportnál a Rokeach-
teszt értéklistája alapján.  

Bár szinte lehetetlen az ideális politikus képét és tulajdonságait 
sablonszerűen meghatározni, a felmérés mégis betekintést nyújthat abba, 
hogy mit várnak el a választópolgárok ma Magyarországon a leendő 
képviselőiktől, és mi az, ami kevésbé befolyásolja őket az urnához járulás 
során.  

 
 

Vitéz Ágnes  
(ME BTK, Magyar nyelv és irodalom MA) 

 vitezagnes817@gmail.com 

Idiómák – A magyar nyelv és a magyar jelnyelv közötti kódváltásból 

adódó értelmezési nehézségek 

 
A siket kisebbségek sajátos helyzetükből adódóan a világ minden táján 
bilingvis közösséget alkotnak. Magyarországon a siket személyek részben 
az oktatáspolitikai viszonyoknak, részben pedig a társadalomba való 
beilleszkedési vágynak köszönhetően válnak kétnyelvű nyelvhasználókká: 
társas érintkezésük többnyire magyar jelnyelven történik, oktatásuk 



azonban magyar nyelven zajlik, és a mindennapi élethez is elkerülhetetlen 
a magyar nyelv ismerete és használata. Kétnyelvűségük mögött kettős 
kultúra is megfigyelhető, és éppen ez a bikulturális közeg hívja életre 
azokat az értelmezési nehézségeket vagy problémákat, amelyeket elő-
adásomban röviden be szeretnék mutatni.  

A kétnyelvűség típusa és a nyelvelsajátítás módja és ideje szerint a 
bilingvis siket közösség tagjait négy nagy csoportba soroltam be – siket 
szülők siket gyermekei, halló szülők siket gyermekei, siket szülők halló 
gyermekei, valamint „vegyes” családba született gyermekek (itt 
alcsoportként vizsgálhatók külön a siket és a halló gyermekek) – ez a 
csoportosítás elengedhetetlen a típushibák vizsgálatához. Az egyes 
személyek nyelvhasználatában a kódválasztás egyértelműen annak 
megfelelően történik, hogy mely nyelvet ismerő és használó partnerrel 
kommunikálnak. Értelmezési nehézségek többnyire akkor lépnek fel, ha a 
domináns nyelvéről a kevésbé domináns nyelvére kell váltania a 
kommunikáló félnek, ekkor a legtöbb esetben egyértelműen megfigyelhető 
a magasabb szinten ismert és többet használt nyelv hatása a másodlagos 
nyelvre. Ez a hatás még jobban felerősödik, ha a két nyelvet – eltérő 
megnyilvánulási csatornájuknak köszönhetően gond nélkül – egyszerre 
használja a bilingvis személy, és a kódváltásnak a másodperc töredéke alatt 
kell lezajlania. 

Előadásomban néhány ilyen kódváltásból adódó típushibát mutatok 
be, különös tekintettel az egyes csoportok nyelvdominanciájára és nyelvi 
kompetenciájára. Leglátványosabban ezt a jelenséget olyan idiómákon 
keresztül lehet megragadni, melyek azonos jelentéssel mindkét nyelvben 
jelen vannak, ám a nyelvek és a kultúrák közötti különbségekből adódóan a 
száz százalékos lexikai megfeleltetés mint kódváltás értelmezési nehéz-
séget jelentene. Ezek a problémák olykor teljes értelemvesztést okozhatnak 
az adott kontextusban, így felismerésük és kiküszöbölésük elengedhetetlen 
feladat a két nyelv közötti sikeres tolmácsolás, illetve a két kultúra és a két 
közösség közötti sikeres kommunikáció megvalósításához. A vizsgálathoz 
hazai és külföldi szakirodalmat használtam fel, a hibák tipizálásában a 
siket közösség tagjaitól kértem segítséget. 
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