
1 
 

Beszámoló a 18. Élőnyelvi Konferenciáról 

(Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2014. szeptember 18–20.) 

 

1. A nyelvészet középpontjában jó ideje a sztenderd leírása áll. Ez bizonyos mértékben 

a közelmúlt, sőt akár napjaink szociolingvisztikájára és dialektológiájára is igaz. Bár e tudo-

mányterületek figyelme a nemsztenderd jelenségekre irányul, a kutatók a vizsgált nyelvválto-

zatokat nem egyszer mutatják be úgy, hogy kijelentéseiket többé-kevésbé latensen a szten-

derdhez mint viszonyítási ponthoz képest fogalmazzák meg. 

A 18. Élőnyelvi Konferencia ezen a helyzeten kívánt változtatni. A szakmai esemény 

ezúttal a sztenderd és a nyelvváltozatok téma köré szerveződött, azaz olyan kérdésekkel fog-

lalkozott, mint hogy mennyiben változott meg maga a sztenderd, egyáltalán van-e „szten-

derd”, illetve mit értünk alatta, és egy- vagy többközpontú, hierarchikus vagy hálózatszerű-e a 

viszonya más nyelvváltozatokhoz. 

 

2. Az élőnyelvi konferenciát minden második évben rendezik meg, immár tizennyolca-

dik alkalommal. A rendezvény házigazdája ezúttal a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

Közép-Európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete volt. A 

háromnapos konferencián három plenáris előadást hallhatott, valamint négy-öt párhuzamosan 

futó szekcióban összesen közel nyolcvan előadásból válogathatott az érdeklődő. A szakmai 

programhoz tartozott még két könyvbemutató, továbbá egy két napon át tartó, a szekció-elő-

adásokkal egyidejűleg működő módszertani műhely is. 

A Szlovákiában megrendezett nemzetközi konferencia – a helyszínnek, témának megfe-

lelően és a résztvevőkhöz igazodva – háromnyelvű (magyar, szlovák, angol) volt. A hazai ku-

tatók mellett szép számmal képviseltették magukat a határon túli magyar intézmények is, az 

eseményre tizenkét országból érkeztek résztvevők. A rendezvénynek otthont adó Nyitra szak-

emberei mellett jöttek még előadók Pozsonyból, Komáromból és Galántáról (Szlovákia), Be-

regszászról és Beregújfaluból (Ukrajna), Marosvásárhelyről és Nagyváradról (Románia), 

Eszékről és Zágrábból (Horvátország), Újvidékről (Szerbia), Mariborból (Szlovénia), vala-

mint Alsóőrről (Ausztria). De szomszédos államainkon kívül voltak résztvevők Amerikából 

(Michigan) és Ázsiából (Nepál), illetve Európa más területeiről (Franciaországból és Finnor-

szágból) is. 
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3. A plenáris előadók olyan szakmai tekintélyek voltak, mint Susan Gal (University of 

Chicago), Lanstyák István (Comenius Egyetem, Pozsony) és Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE– 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem). Susan Gal előadásában („A magyar nyelv Európában: 

szempontok és ideológiák, közelkép távolról”) a sztenderdet nem valamiféle ténylegesen léte-

ző, beszélt nyelvváltozatként, hanem egy mesterséges fogalomként mutatta be, amely „bonyo-

lult ideológiai képződményként” a 18. századi európai gondolkodás terméke, és könnyen 

nyelvi kirekesztő magatartáshoz vezet. Lanstyák István a standardizálás esetleges negatív kö-

vetkezményeiről beszélt („A standardizálás mint gonosz probléma”). Ennek során olyan 

sztenderdizáló nyelvalakítási tevékenységekre hívta fel a figyelmet, amelyeket bizonyos nyel-

vi és nem nyelvi nehézségek kezelésének reményében hajtanak végre, ám végeredményben a 

fennálló gondokat csak elmélyítik, vagy újabb problémákat szülnek. Előadásában azt hangsú-

lyozta, hogy vannak esetek, amikor éppen a decentralizáció (a standardizálás módosítása vagy 

visszafordítása) lehet a hatékony eszköz. Tolcsvai Nagy Gábor előadásában pedig a magyar 

sztenderd ezredforduló utáni helyzetét mutatta be („Folyamatos sztenderdizáció: jelen idejű 

magyar alakulástörténet”). Arról rajzolt fel egy történeti képet, hogy miközben a sztenderd fo-

galma és megítélése az elmúlt kétszáz évben folyton változott, hogyan jutottunk el oda, hogy 

a jelenlegi folyamatok – a csoport- és egyénidentitás, a kreativitás és az interkulturális hatások 

révén – leginkább a különbözés egységét erősítik. 

Az első napon, a szekció-előadásokat követő könyvbemutatókon Borbély Anna „Két-

nyelvűség” című munkájáról Lanstyák István beszélgetett a szerzővel. „A kisebbségi magyar 

nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején” című, a „Módszertani napok” keretében tavaly 

ugyancsak Nyitrán szervezett nemzetközi konferencia kötetét pedig Kontra Miklós közremű-

ködésével a szerkesztők, Vančo Ildikó és Kozmács István ismertették. A csütörtöki és pénteki 

módszertani műhelyt („Kié a terep? Bevonódás, együttműködés, társadalmi felelősség avagy 

a »sztenderd« kritikai újraértelmezésének empirikus lehetőségei”) az MTA Nyelvtudományi 

Intézetének Többnyelvűségi Kutatóközpontja szervezésében Bartha Csilla vezette. 

 

4. Mivel kutatásom a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika eredményeinek össze-

hangolásával foglalkozik, előadásom is ehhez kapcsolódott. A „sztenderd” pozícióját a nyelv-

elsajátítás kontextusában, a nyelvi attitűdök kognitív alakulástörténetét bemutatva tárgyaltam. 

A konferencia többi prezentációját is főként ebből a szempontból igyekeztem szemlélni. 

Ezért különösen arra figyeltem, hogy a kutatók által ismertetett különféle szociolingvisztikai 

jelenségek hogyan illeszthetők be az emberi nyelv kognitív rendszeréről alkotott pszicholing-

http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/images/susan_gal_hu.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/lanstyak_istvan.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/tolcsvai_nagy_gabor_magyar.pdf
http://mnytud.arts.unideb.hu/feherk/sztenderd_es_nyelvelsajatitas.pdf
http://mnytud.arts.unideb.hu/feherk/sztenderd_es_nyelvelsajatitas_fk.pdf
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visztikai modellekbe, és hogy az empirikus anyagok feldolgozásának eljárásait a két tudo-

mányterületen milyen hasonlóságok és különbségek jellemzik. 

A párhuzamosan futó szekciók kínálatából tehát olyan előadásokat igyekeztem kiválasz-

tani, amelyek ebből a szempontból a legtöbb adalékkal szolgálhattak. Így főként a kisebbségi 

nyelvi identitással, illetve az iskolai nyelvtanoktatással foglalkozó előadásokat látogattam. 

(Az előbbihez lásd például Satinská, Lucia „Staying Hungarian? Biographes of Hungarian 

families in Bratislava”, Bodó Csanád „Miféle standardok?”, valamint Csernicskó István 

„Sztenderd, nyelvtervezés, (nyelv)politika”. Az utóbbihoz pedig vö. többek között Szabó Ta-

más Péter „Sztenderdek a falon. A nyelvi változatosság vizuális kontrollja iskolák nyelvi táj-

képében”, illetve Schirm Anita „A diskurzusjelölőkhöz kötődő attitűdök vizsgálata az osztály-

termi kommunikáció kontextusában”.) 

A programból egy háromrészes előadást külön is ki kell emelni, a nyelvváltozatok és 

attitűdök viszonyának kérdését tekintve ugyanis különösen érdekes volt számomra a Kontra 

Miklósnak és kutatócsoportjának az ún. SZÖSZI-ről (a „Szögedi Szociolingvisztikai Interjú”-

ról) tartott bemutatója, ezen belül is főként a korpusz analízise során felmerülő elvi-metodoló-

giai problémák ismertetése (Kontra, Miklós „Some methodological problems in the Szeged 

sociolinguistics interviews”; vö. továbbá Berente Anikó, Kontra Miklós, Sinkovics Balázs, 

Wirt Patrícia „Született ö-zők, gyüttmönt-ek és mekögő-k nyelvhasználatának és nyelvi atti-

tűdjeinek összefüggései”, illetve Bagi Anita, Molnár Mária, Németh Miklós „Van-e olyan, 

hogy »az adatközlő nyelvhasználata«? Egy ö-ző szegedi adatközlő kalandjai a SZÖSZI-vel 

két felvonásban”). Ennek minden darabját a saját előadásommal való ütközés miatt nem volt 

ugyan alkalmam meghallgatni, de a kutatócsoport tagjaival a korpusz elemzéséről még az elő-

adásokat követően is beszélgettem. 

 

5. A szakmai rendezvény lehetőséget adott az egyes nézőpontok közti eszmecserére, a 

szemléletmód tágítására, a szakirodalmi ismeretek bővítésére, problémák megvitatására, a kü-

lönböző intézményekben folyó kutatások hatékony összehangolására, szakmai kapcsolatok ki-

alakítására. A résztvevők a konferencián elhangzott előadásokból és az ezeket követő hozzá-

szólásokból számos szakmai tapasztalatot szerezhettek, a közös programokon pedig kollegiá-

lis ismeretségeket köthettek. 

A nemzetközi szakmai eseményről több online sajtóorgánumban tudósítottak határon 

innen és túl. Így a hazai „Nyelv és Tudomány” oldalán egy a tanulságokat összegző cikk je-

lent meg, és egy interjút is közöltek a konferencia egyik szervezőjével, Vančo Ildikóval. A 

rendezvényről beszámoltak a szlovákiai „Felvidék.ma”-ban, az „Új Szó”-ban és a „parame-

http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/satinska_lucia.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/bodo_csanad.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/csernicsko_istvan.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/szabo_tamas_peter.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/szabo_tamas_peter.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/schirm_anita.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/kontra_miklos.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/berente_kontra_sink_wirth.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/berente_kontra_sink_wirth.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/bagi_molnar_nemeth.pdf
http://www.nyest.hu/hirek/tanulsagok-a-18-elonyelvi-konferenciarol-hajra-19-ek-szervezok
http://www.nyest.hu/hirek/a-sztenderd-vizsgalata-a-sztenderd-magas-presztizse-miatt-maximalisan-idoszeru
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/48774-veget-ert-a-18-elonyelvi-konferencia-nyitran
http://ujszo.com/napilap/iskola-utca/2014/09/11/18-elonyelvi-konferencia-nyitran
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2014/09/10/nyelvi-sztenderdrol-szerveznek-konferenciat-ketk-en
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ter”-ben, a romániai „e-Népújság.ro”-ban, valamint a horvátországi „Új Magyar Képes Új-

ság”-ban is. Az esemény chicagói plenáris előadójával, Susan Gallal Kontra Miklós készített 

egy hosszabb videointerjút. 

Mindemellett a konferenciáról természetesen az esemény honlapján is tájékozódhatnak 

az érdeklődők, ugyanitt a részletes program és az absztraktok is elérhetők. A szervező intéz-

mény az előadások írásos változatát 2015 folyamán önálló, válogatott és lektorált kötetben je-

lenteti meg. 

 

Fehér Krisztina 

 

Debrecen, 2014. október 17. 

http://www.parameter.sk/rovat/regio/2014/09/10/nyelvi-sztenderdrol-szerveznek-konferenciat-ketk-en
http://e-nepujsag.ro/op/article/18-%C3%A9l%C5%91nyelvi-konferencia
http://www.huncro.hr/kitekint/5795-elnyelvi-konferencia-nyitran
http://www.huncro.hr/kitekint/5795-elnyelvi-konferencia-nyitran
https://www.youtube.com/watch?v=0hHCObfRSNA
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/index.php?lang=hu
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/images/program_aktualis.pdf
http://fss.ukf.sk/elonyelvi18/abs/index.php

