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Konferenciáról 

Ebben az évben a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciának 
a szombathelyi Tanárképző Főiskola adott otthont április 16-tól 18-ig. A 
konferencia rendezői a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Nyel-
vészeti Munkabizottsága, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvta-
nárok Egyesülete, valamint a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola voltak. 

A konferencia alapgondolata A nyelv mint szellemi és gazdasági tő-
ke volt. A résztvevők kézhez kapták Glatz Ferencnek, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1997. júliusi konferenciáján Tézisek az anyanyelvről, 
ápolásáról, kutatásáról, korszerűsítéséről címen megfogalmazott gondola-
tait. A Szombathelyen elhangzott előadások közül nagyon sok szervesen 
kapcsolódott e tíz tézis valamelyikéhez, erősítette meg e tézisek igazságát. 

A rövid megnyitót plenáris ülések követték. Elsőként Szépe György 
beszélt országunk nyelvpolitikájáról, hangsúlyozva az alkalmazott nyelvé-
szeti kutatások fontosságát e téren is. Ezt követően Dieter Wolff német 
nyelvű előadását hallhattuk Sprachpolitik in Európa címmel. 

Délután kezdődtek a szekcióülések. A konferenciát lezáró, szombat 
déli plenáris ülésig összesen huszonkét szekcióban folyt a munka. A szek-
ciók nagy száma is bizonyítja a konferencia témájának a fontosságát és 
összetettségét. A már hagyományosnak mondható szekciókon kívül (pl. 
Nyelvpedagógia, Kontrasztív nyelvészet, Pszicholingvisztika stb.) az aktu-
ális igényeknek megfelelően külön, új szekciók is voltak, például: Nyelv-
politika, nyelvi jogok, A nyelvoktatás története, Két- és többnyelvűség, 
Vállalati kommunikáció, A siketség alkalmazott nyelvészeti vonatkozásai 
stb. 
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A közel kétszázötven meghirdetett előadás közül nem volt könnyű 
választani. Szerencsére - a hagyományokhoz hűen - a konferencián el-
hangzottak a közeljövőben nyomtatott formában is megjelennek. Saját 
tapasztalataim szerint igen nagy volt az érdeklődés a Nyelvpedagógia 
szekció távoktatással foglalkozó előadásai iránt. Gondolom, ennek egyik 
oka, hogy a gazdasági élet változásai következményeképpen 
megnövekedett az igény a felnőttoktatásra, ez pedig mindenképpen szük-
ségessé teszi a távoktatásnak mint tanítási-tanulási módszernek az egyre 
szélesebb körű terjesztését és fejlesztését. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás közelsége igen jelentős hatás-
sal van a szaknyelvoktatásra is. Az általam ebben a szekcióban hallott 
előadások közül valamennyi hangsúlyozta és indokolta a szaknyelvoktatás 
tartalmi átalakításának fontosságát. 

Nagyon népszerűek voltak az interkommunikáció problémájával 
foglalkozó előadások. Valószínűleg ez az érdeklődés sem volt független az 
EU-tól. (A szekció a nevében is mutatta a kettő szoros kapcsolatát: 
Interkulturális kommunikáció és EU-kérdések.) Különösen nagy érdeklődés 
kísérte Balogh Katalin (a Külkereskedelmi Főiskola Francia Tanszékének 
tanára) Az idegen nyelvi kultúra taníthatóságáról: az elmélettől a gyakor-
latig című előadását. Bár az előadó gyakorló franciatanár lévén természe-
tesen francia példákon keresztül világította meg mondanivalóját, azt hi-
szem, mindenki számára tanulságos volt előadása. 

Elég sokan vettek részt a Magyar mint idegen nyelv szekciójának 
előadásain is. Hegedűs Rita figyelemfelkeltő című előadásában (Alany-e 
az állítmány?) bizonyos főnévi igeneves szerkezeteket vizsgált szintaktikai 
és funkcionális szempontból. Többen nagyon örültünk Szarka Péter elő-
adásának (A -lak/-lek rag helyének megítélése a magyar mint idegen nyelv 
szempontjából). Rövid történeti áttekintés és igen érdekes, logikus leveze-
tés után a végső konklúzió az volt, hogy a vizsgált rag az alanyi ragozás-
hoz tartozik. 

Úgy gondolom, nem lényegtelen megemlíteni, hogy az itt meghir-
detett tizennégy előadásból ötöt intézetünk tanárai tartottak. Aldea 
Miklósné a Tanuljunk magyarul! 1. CD-ROM átfogó bemutatására vállal-
kozott, Dávid Mária pedig ugyanennek az anyagnak a gyakorlattípusaival 
ismertette meg a hallgatóságot. Csonka Csilla a ható, a gyakorító és a mű-
veltető igeképzőket vizsgálta a magyar mint idegen nyelv tankönyveiben. 
Berényi Mária a szaknyelvoktatásról beszélt az intézetünkben folyó 
Jogiszöveg-elemzés c. tantárgy tanítása kapcsán, míg Varga Éva előadásá-
nak a témája a nyelvvizsgára való felkészülés, felkészítés volt. 

A plenáris és szekcióüléseken kívül az érdeklődők számára csütörtök 
délután fórumot rendeztek a MKM idegennyelv-oktatási koncepciójáról. 
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Pénteken estére pedig négy témáról volt meghirdetve kerekasztal-
beszélgetés (A Nyelvi-lnfo ötödik éves jubileuma, Magyarok a szlávok és a 
németek között, A nyelvkönyvekben található rajzok, ábrák a nyelvtanár, a 
nyelvtanuló és a grafikus szemével, Szerdahelyi István emlékére). 

Köszönet illeti a szervezőket, akik nem kis feladatra vállalkoztak e 
nagyszabású konferenciának az előkészítésével és lebonyolításával. 
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