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VÁGÁSI MARGIT

A tudomány nyelve – a nyelv tudománya 
Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében

XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus
Eger, 2009 április 16-18.

Eger első ízben volt helyszíne a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusnak, amely 
közel két évtizede nagy érdeklődés mellett, évi rendszerességgel teremt fórumot az alkalma-
zott nyelvészeti kutatók, nyelvtanárok, fordítók, szótárszerkesztők, nyelvkönyvírók stb. szá-
mára.

A nagyszabású szakmai program az Eszterházy Károly Főiskola (EKF) Bölcsészettudomá-
nyi Karának gondozásában került megrendezésre. Az idegen nyelvi tanszékek (angol, francia, 
német), valamint a magyar és alkalmazott nyelvészeti tanszékek oktatói vállalkoztak a XIX. 
MANYE kongresszus megszervezésére és lebonyolítására, amelynek különös aktualitása volt: 
2009-et a magyar nyelv évének nyilvánították. Következésképpen az ünnepi esztendőben na-
gyobb figyelmet kapott anyanyelvünk helyzete, oktatása, európai szerepe.

A rangos eseményre több mint 200 érdeklődő érkezett Egerbe hazai és külföldi felsőoktatá-
si intézményekből, kutatóintézetekből, középiskolákból és nyelviskolákból. A kongresszust 
Habis László, Eger megyei jogú város polgármestere, a rendezvény fővédnöke és Hauser Zol-
tán, az EKF rektora nyitották meg.

A nyitó plenáris ülésen három neves szaktekintély előadását hallgathatta meg a közönség: 
1. Hogyan használja a nyelv az agyat? (Pléh Csaba)
2. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a digitális világban (Hunyadi László)
3. Pazarló magyarok: nyelv- és kultúravesztéseink (Bárdos Jenő)
A hagyományokhoz híven a kongresszus nyitóünnepségén került sor a Brassai-díj átadásá-

ra. Az idén munkássága elismeréseként Bakonyi István professzor részesült ebben a kitünte-
tésben.

A háromnapos kongresszuson 170 előadás hangzott el a következő 13 szekcióban: nyelvpe-
dagógia, anyanyelvi nevelés, nyelvészet és informatika, nyelvpolitika, szociolingvisztika, for-
dítástudomány, kontrasztív nyelvészet, lexikológia, szaknyelvi kommunikáció, interkulturális 
kommunikáció, szövegnyelvészet, gendernyelvészet. A legtöbb előadás a nyelvpedagógia, a 
fordítástudomány és a szaknyelvi kommunikáció szekciókban hangzott el, és nagy érdeklődés 
övezte a gender-nyelvészetet, amely első alkalommal szerepelt a szekciók sorában.

Külön említést érdemelnek azok a PhD-hallgatók, akik színvonalas előadásokkal szerepel-
tek az egyes szekciókban.

A plenáris és szekcióelőadásokon kívül érdekes és tartalmas kísérőprogramok színesítették 
a kongresszus kínálatát. A résztvevők kerekasztal-beszélgetéseken kompetens moderátorok 
közreműködésével vitathatták meg a tankönyvek nyelvezetét (Eőry Vilma), a magyar tudomá-
nyos terminológiát (Voigt Vilmos), szótárkiadásunk helyzetét (Kiss Gábor) és az idegennyelv-
oktatás jövőjét a felsőoktatásban (Barabás László).
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Az érdeklődők megtekinthették a Líceum nevezetességeit: a dísztermet, a kápolnát, a csil-
lagvizsgálót és a főiskola korszerű kutatókönyvtárát.

A kongresszus keretében megtartották az alkalmazott nyelvészeti tanszékvezetők országos 
értekezletét és a MANYE soron következő közgyűlését. Ez utóbbi rendezvényen átadták az 
egyesület tiszteletbeli tagságáról szóló elismerő oklevelet Budai Lászlónak, az EKF Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézete professor emeritusának.

A záró plenáris előadást Budai László tartotta Az anyanyelv változó szerepe az idegen-
nyelv-oktatásban címmel. A kongresszus záróünnepségén Klaudy Kinga, a MANYE elnöke  
a rendezvény értékelése után felolvasta Hunyadi László levelét, amelyben a következő, XX. 
kongresszusra hívta meg a résztvevőket Debrecenbe.
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Fõszerkesztõi levél

Mint szerzőink újabban tapasztalják, már minden beküldött kéziratot lektoráltatunk.  
A következő (2009/4.) számmal kezdődően csak lektorált írások jelennek meg a lapban. 
A tanulmányok ténylegesen anonim lektorálására törekszünk, tehát szándékaink szerint 
nemcsak a szerző nem tudja, ki a lektor, hanem a lektor sem tudja, kinek a munkáját 
olvassa. Ilyen kis ország kis szakmai közösségében ezt természetesen nehéz teljes biz-
tonsággal megoldani, de például igénybe vesszük külföldi kollégák segítségét is.

Az előző számunkban már jelzett, kis lépésekben történő fejlesztés keretében azt 
tervezzük, hogy a 2010. évvel kezdődően a dolgozatokhoz rövid összefoglalást 
(absztraktot) kérünk (magyar nyelven) max. 1.000 leütés terjedelemben. Az absztraktok 
fordításáról (angolra, illetve a dolgozat témájától függően franciára, németre, oroszra 
vagy a cikkben érintett más nyelvre) a szerkesztőség fog gondoskodni; de ha a szerző 
anyanyelvű fordítást mellékel, köszönettel vesszük. A tartalomjegyzékben az idegen 
nyelvű kivonat nyelvén is megjelentetjük a szükséges adatokat.

*
A MANYE 2009. évi kongresszusa felkért plenáris előadásának ábráit speciális előké-
szítés eredményeképpen sikerült közölnünk. Ezt üzemszerűen sajnos nem tudjuk meg-
valósítani, így (további tájékoztatásig) arra kérjük szerzőinket, hogy ábráikban, diag-
ramjaikban szürke színt ne használjanak: különféle mintázatokkal (hullámvonalakkal, 
négyzethálókkal, pontokkal stb.) töltsék ki a teret.

*
A 2009/1–2. szám tartalomjegyzékében a Szómúzeumról szóló recenzió szerzőjeként 
Schnell Judit nevet tüntettünk fel. A név helyesen Schnell Zsuzsanna, ahogyan a recen-
zió alatt és a szerzők listájában szerepelt. Az elírás vélhetően a kiváló színésznő, Schell 
Judit közismerten csengő neve miatt történt, és különösen sajnálatos, mert a szerzővel 
más fórumokon is előfordult már. Tőle és olvasóinktól egyaránt elnézést kérünk.

Ugyancsak a 2009/1–2. számban a szerzők listájából kimaradt Pethő József, ezért szin-
tén elnézést kérünk, és itt pótoljuk az adatokat:

PETHő JóZSEF, Nyíregyházi Főiskola, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
(pethojos@nyf.hu)

Budapesten, 2009. július 15-én,
Szépe György


