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Gondolatok a jelnyelvrõl

Beszámoló egy konferenciasorozatról

Különös tekintettel a 2012. november 23-án tartott 
A jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció perspektívái címû konferenciára

Bevezetés
2012. november 23-án zajlott le a Miskolci Egyetemen A jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommu-
nikáció perspektívái című tudományos konferencia. A Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyel-
vészeti és Fordítástudományi Tanszékének és a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének, továbbá az MTA Miskolci Terü-
leti Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának közös szervezésében immár negyedik 
alkalommal került sor olyan konferenciára, amelynek előadói és nézői között a halló részt-
vevők mellett igen nagy számban jelentek meg hallássérült: nagyothalló vagy éppen siket 
emberek is. A konferenciákat minden évben a Tudomány Ünnepe tiszteletére szervezzük 
november hónapban. Az alábbi konferenciabeszámolóban a rendezvényhez kapcsolódóan 
a siket közösséget és főként a jelnyelvet illető kérdéseket is érintem, remélve, hogy fel tudom 
kelteni a különböző nyelvekkel hivatásuk miatt is foglalkozó olvasók érdeklődését. A konfe-
renciasorozat – a szomszédos országokból érkező előadók révén – már a kezdetektől nemzet-
közi tanácskozásnak tekinthető.

Az elõzmények vázolása
Az előzményekhez tartozik, hogy egyetemünkön már 2002 óta folyik jelnyelvi oktatás, és ehhez 
kapcsolódva 2009 novemberében együttműködési szerződés jött létre a SINOSZ és a Mis-
kolci Egyetem között. Ennek eredményeként az országos szervezet támogatásával a már zajló 
jelnyelvi oktatás – az ún. jelnyelvi specializáció – mellett további, diplomásoknak szánt jel-
nyelvi képzések kezdődtek. Így a nappali tagozatos képzésen kívül – amely a kezdetektől 
évfolyamonként 10–15 főt érintett – diplomás hallóknak három féléves Jelnyelvi mentor, siket 
diplomások számára pedig szintén három féléven át tartó Jelnyelvi lingvisztika és didaktika 
elnevezésű szakirányú továbbképzést indítottunk. Az előbbiben eddig két, az utóbbiban egy 
csoport végzett. Szerződésünkben rögzítettük azt is, hogy évente tudományos konferenciát 
szentelünk a jelnyelvi kutatások, illetve a jelnyelvi kommunikáció kérdéseinek. A konferen-
ciák lebonyolításában kezdettől jelentős szerepet vállalt a SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei titkára és kis csapata, akik szervezőként és hallgatóként, időnként pedig előadóként is 
lelkesen vettek részt a rendezvényeken.

A korábbi konferenciákról, dióhéjban
Visszatekintve a korábbi évekre, a 2009-ben tartott első konferencia címe A jelnyelv a min-
dennapokban és a tudományos kutatásban volt. A konferenciának különös súlyt adott, hogy 
a jelnyelvről szóló törvényt (a 2009. évi 125. törvényt) az első konferenciát megelőző napokban, 
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2009. november 9-én fogadta el az Országgyűlés. Az első konferencián felkért előadóként 
szerepeltek többek között Bartha Csilla és Hattyár Helga nyelvészek, jelnyelvi kutatók. Vincze 
Tamás és Tapolcai Gergely siket előadókként vettek részt a rendezvényen, amelyen összesen 
tíz előadás hangzott el. Az előadásokat jelnyelvi tolmácsok a siketek számára hangról jelre, 
a siket előadók jelelt előadásait pedig a halló résztvevőknek jelről hangra fordították. Az első 
konferencia előadásai kizárólag a jelnyelvhez kapcsolódtak, ám a következő években már egy 
szélesebb közönséghez szóló, azaz a jelnyelv és a hangzó nyelv kérdéseit egyaránt vizsgáló 
kommunikációs konferenciákat szerveztünk.

A 2010 novemberében rendezett konferencia a Látható és hallható kommunikáció – a jel-
nyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció sajátosságai címet viselte. Ennek a konferenciának 
egyik érdekessége a magyar és a világirodalomból választott költemények jelnyelven történő 
tolmácsolása volt; a versek előadói az első konferencián is közreműködő Tapolcai Gergely és 
Vincze Tamás voltak. A programban ehhez kapcsolódva előadás hangzott el a verstolmácsolás 
kérdéseiről, de a jelnyelvi tolmácsok jogi helyzetéről vagy a reklámok narratív stratégiáiról is 
hallhattunk beszámolót. A jelnyelvhez és a hangzó nyelvhez hét-hét előadás kapcsolódott. Az 
első két konferencia hallgatói között ott volt Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke, európai parlamen-
ti képviselő.

A 2011-es konferencia témája – A nyelvi közvetítés különböző aspektusai – jelnyelvi és 
hangzó nyelvi kommunikáció, fordítás és tolmácsolás – ugyancsak sokak számára lehetett 
tanulságos. Két előadás is szólt a magyar jelnyelv hét nyelvjárásáról, illetve ezek megértési 
nehézségeiről. Figyelemre méltó, hogy az egyik előadást két halló szakember, a másikat viszont 
egy siket előadó tartotta. A nyelvjárási kutatások anyaga azóta felkerült az FSZK (Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Alapítvány) honlapjára, ahol bárki megtekinthe-
ti, milyen eltérő alakokban él egy-egy jelnyelvi jel az ország különböző vidékein, a siketek hét 
iskolájához kapcsolódóan (http://fszk.hu/).

Ugyanitt hallhattunk előadást a siketek idegen nyelvre (angolra) tanításának kérdéseiről, 
valamint a jelnyelvi interferencia jelenségéről is – ez utóbbit siket gyerekek és fi atal felnőttek 
írott magyar nyelvi produkciói alapján vizsgálta az előadó. Igen érdekes volt egy klasszika-
fi lológiai tanulmányokat folytató siket fi atal előadása, mely az Iliász jelnyelvre való átülteté-
sének a kérdéseit tárgyalta. A hangzó nyelvi kommunikációról, a poétikai kommunikációról 
– versekről, prózai művek fordításáról –, továbbá kulturális témákról, például az azeri közös-
ségben kialakult udvariassági szokásokról – szintén érdeklődést keltő előadások szóltak.

Az első három konferenciát követően a résztvevők a Miskolci Nemzeti Színház egy-egy 
előadását is láthatták jeltolmácsok közreműködésével. Idén a színházi előadás megtekintése 
elmaradt, de reméljük, a következőkben ismét összekapcsolhatjuk a kétféle eseményt.

A 2012. évi konferencia elõadásai
Idén az érdeklődés és az előadásra jelentkezők száma minden eddiginél nagyobb volt. Mind 
a jelnyelvről, mind pedig a hangzó nyelvről olyan sokan kívánták megosztani a gondolataikat, 
hogy a plenáris ülés után a két témakör konferenciáját – az eddigi gyakorlattól eltérően – két 
szekcióban és így két helyszínen kellett megtartani. Mindkét szekció előadóinak és közönsé-
gének körében a miskolci résztvevőkön kívül igen sok budapesti, számos pécsi, egri, nyíregy-
házi, debreceni érdeklődőt, köztük jelnyelvet tanuló volt diákjainkat is üdvözölhettük. 
A konferencián összesen 24 előadás hangzott el, közülük tizenegy a jelnyelvi kommunikáci-
óhoz kapcsolódva. Idén, akárcsak a korábbi konferenciákon és a színházi előadásokon is, 
Szabó Ildikó tolmácsolt, ez alkalommal Csernyánszky Boglárkával felváltva. Nekik köszön-
hettük, hogy megvalósulhatott egymás kölcsönös megértése.
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A plenáris ülés elõadásai
A konferencia a korábbiakhoz hasonló ünnepélyességgel indult. Simigné Fenyő Saroltának 
– tanszékvezetőnknek, a Modern Filológia Intézet igazgatójának – bevezető szavait követően 
egyetemünk általános rektorhelyettese, Stipta István professzor úr tartott ünnepi megnyitót. 
Az elnökségben foglalt még helyet Illésné Kovács Mária dékán asszony, Kisida Tamás, 
a SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének titkára és Csetneki Sándorné Bodnár 
Ildikó egyetemi docens, a jelnyelvi képzés felelőse. A megnyitóbeszédet követően az Adj hitet 
című Ákos-szám jelnyelvi előadását kísérhette fi gyelemmel a halló és a hallássérült közönség. 
A jelnyelvi specializáció hat hallgatója lépett fel a rövid műsorral, a dal jelelt változatát 
Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó és Kerekes Ágnes jelnyelvi oktatók tanították be.

A plenáris ülés első előadását Kozma Krisztina Budapesten élő PhD-hallgató, jelnyelvvel 
foglalkozó nyelvész tartotta A jelnyelvi fejlődés szakaszai címen. Krisztinának az előző évi 
konferencián is hallhattuk már jelnyelvvel foglalkozó előadását; ez alkalommal olyan kisgyer-
mekek megfi gyeléséről számolt be, akik születésük után a jelnyelvet, illetve a jelnyelvet is 
kezdték elsajátítani. Voltak közöttük siket szülők siket gyermekei, vagyis olyanok, akiknek 
mindkét szülője siket, illetve olyan kisbabák is, akiknek csak az egyik szülője az, de az előadó 
beszámolt halló szülők halló gyermekének (saját kisfi ának) jelnyelvi fejlesztéséről is.

Az egyéves jelelő kisbabák esetében már számos jelet jól fel lehetett ismerni. Sőt a kicsik 
rendszeres jelelése hónapokkal korábban elkezdődik, mint a halló kisgyermekek beszéde. Az 
előadó szemléltette, hogy miben tér el a gyerekek jelelése a felnőttekétől, milyen egyszerűsí-
téseket fi gyelhet meg az avatott szem. Különbségként elsősorban az egyszerűbb kézforma, 
illetve a jelek mozgási komponensének az elmaradása állapítható meg.

A második plenáris előadás A hangzó nyelvi kommunikáció befogadásának egyes kérdései 
címet kapta. Az előadó, Kukorelli Katalin egyetemi oktató Dunaújvárosból érkezett, és szin-
tén visszatérő látogatója konferenciánknak. A kommunikációról vallott különféle felfogások, 
továbbá a szóbeli és az írásbeli kommunikáció alapvető eltéréseinek szemléletes bemutatását 
követően az előadó a jelenlegi diákjai körében végzett kutatásáról számolt be.

Sáfrány Margit siket közreműködő, a SINOSZ elnökségi tagja, jelnyelvi oktató, az imént 
említett Jelnyelvi lingvisztika és didaktika képzésünk volt hallgatója Tolmácsolás vagy fordí-
tás címen tartotta előadását az irodalmi szövegek jelnyelvi bemutatásának kérdéseiről. Meg-
jegyezte, hogy a siket gyerekek magyar nyelvi képzésében, bár ez a beszédtanítás miatt magas 
óraszámban történik, irodalmi alkotások, főként versek alig-alig szerepelnek. Ennek követ-
keztében a siket felnőttek sem szeretnek olvasni. A gyermekek kétnyelvű, azaz bilingvális 
képzésétől (amelyről egy ilyen vonatkozású előadás kapcsán még szólunk) többek között ennek 
a helyzetnek a jelentős javulását várják a siket közösség tagjai.

A szünet előtt utolsóként az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozó Csernyák Hajnal-
ka jelnyelvi kutatót hallhattuk, aki szintén a siket közösség tagja. Az általa vizsgált kérdés 
nagy érdeklődést váltott ki a közönség körében, hiszen címe A siketek viszonya saját nyelvük-
höz, kultúrájukhoz és közösségükhöz volt. Az elméleti bevezető után az előadó 16 interjún 
alapuló kutatását ismertette azzal kapcsolatban, hogy mennyire érzi sajátjának a siket közös-
ség a jelnyelvet, a hozzá kapcsolódó kultúrát, vagy a megkérdezettek inkább a magyar kultú-
rához kapcsolódnak. A siket identitás kialakításának olyan összetevőivel is foglalkozott, mint 
a gyermekkori élmények, az iskola és a barátságok szerepe. A siketek számára a jelnyelv a fő 
kommunikációs eszköz, az ő siket identitásuk nem kétséges, míg a nagyothalló személyek 
identitása sokszor bizonytalan.

A siket identitás kérdéseiről több könyv is szól napjainkban, kiemelném közülük Vasák 
Iván munkáit és az FSZK egyes, az interneten is elérhető kiadványait (Vasák 1996, 2005).
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A jelnyelvi szekció munkájáról
A szünetet követően kezdte meg munkáját a jelnyelvi szekció, melynek elnöke Csetneki 
Sándorné volt. Továbbra is felváltva fi gyelhettük a halló és a siket közreműködők előadásait, 
A mondanivaló minél teljesebb megértését többnyire diavetítés segítette. Az előadások a kö-
vetkező sorrendben hangzottak el:

Elsőként Szabó Mária Helga jelnyelvi kutató tartotta meg Motiváltság és ikonicitás a jelek 
szerkezetében című előadását. A jelnyelvi jelek szerkezetét ismertető általános bevezető után 
került sor a kommunikációval és a mentális folyamatokkal kapcsolatos egyes jelek elemzésé-
re. Nagyon tanulságos volt, ahogyan az előadó az elvontnak mondható fogalmak jelnyelvi 
jeleiben is rámutatott az ikonicitásra, vagyis a képszerűségre. A jelnyelvi kutatók fontos meg-
fi gyelése, hogy a legtöbb olyan fogalom, amelyik a kommunikációval kapcsolatos, a szájnál 
jön létre; amelyik mentális folyamatokra utal, a homlok-halánték vonalában, amelyik érzelmi 
töltetű, a testtel érintkezve formálódik, az pedig, amelyik befogadó jellegű, befelé irányuló 
mozgással jár.

Új fogalommal, az inicializálással is megismerkedhettünk. Számos esetben a magyarul 
hangzó szó kezdőbetűjének megfelelő daktil vagy fonomimikai jelből (tulajdonképpen jelelt 
betűből) indul ki a jelelő személy, ezt építi bele a jel teljes fonológiai szerkezetébe. Vác nevé-
ben a V, a kék szó jeleként a K, a fi zika jelében az F jelenik meg, stb. Az ilyen jelek kialakulá-
sa csakis a magyar hangzó nyelv hatására történhetett.

Kárpáti Árpád Zoltán, a SINOSZ alelnöke, a Jelnyelvi lingvisztika és didaktika elnevezésű 
képzés másik volt hallgatója tavalyi szakdolgozatából emelt ki részleteket, és ennek alapján 
szólt a bilingvális oktatásról, részletesen beszámolva svédországi tanulmányútja tapasztala-
tairól. Svédországban – a siket gyerekek minél eredményesebb oktatása érdekében – a szak-
tárgyi órákat két-két tanár, egy halló, de a jelnyelvet jól ismerő és egy anyanyelvi szinten je-
lelő siket szaktanár együtt tartja.

Nálunk a bilingvális oktatás a jelnyelvi törvény értelmében 2017 szeptemberétől valósul 
majd meg, és ez azt jelenti, hogy a siket gyermekek oktatásában immár Magyarországon is 
helyet kap a magyar nyelv mellett a jelnyelv tanítása is, és a szaktárgyak oktatása is részben 
jelnyelven folyhat majd. Az, hogy két-két tanárral zajlik-e a tanóra, még a jövő kérdése, hiszen 
a képzések akkreditációja máig is várat magára.

Albertné Balázsi Julianna kutató, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója részben 
ugyancsak külföldi tanulmányúton nyert tapasztalatairól számolt be. Ő a magyar mellett 
a holland és a fl amand jelnyelvet is tanulmányozza; jelenlegi kutatási témája, hogy meny-
nyire mondható univerzálisnak a tagadás a jelnyelvben. A magyar jelnyelvben a tagadás 
elterjedt kifejezése a fej csóválása, de létezik a fej rázása nélkül, csupán a kéz ismételt – 
tagadó – mozgatásával megvalósuló tagadás is. A magyar jelnyelvbeli tagadás – a fejrá-
zással való tagadás révén – a non-manuális jegyek uralta tipológiai csoportba kerül. (Az 
akar és a nem akar kifejezése között az alapvető eltérés a fej erőteljes jobbra-balra történő 
mozgatásában van, amit megfelelő mimika is kísér.) A másik két említett jelnyelv is – ku-
tatásai alapján – a jelnyelvek ugyanezen típusába tartozik. Az eddigi – 37 jelnyelvre kiter-
jedő – vizsgálatok alapvetően kétfajta, azaz manuális, illetve non-manuális tagadást fedez-
tek fel. Mindazonáltal fokozatok lehetnek a manuális jegyek és a non-manuális jegyek 
szimultán használatában.

Juhász Ferenc a siket közösség jól ismert és közkedvelt képviselője, budapesti jelnyelvi 
oktató korábbi konferenciánknak is előadója volt. Ez alkalommal a hallók és siketek közötti 
konfl iktusok kérdése foglalkoztatta. Példák sorát idézte a félreértésekből és az udvariatlansá-
gokból származó konfl iktusokra. Így például a siketeket igen bántja, ha a hallók – érdeklődé-
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sükre – az Á, egyáltalán nem fontos! szavakkal válaszolnak. Ahhoz, hogy a konfl iktusok 
száma csökkenjen, mindkét félnek közelednie kell egymáshoz, a hallóknak a jelnyelv tanulá-
sával, a siketeket nem kirekesztően kezelő magatartással, a siketeknek pedig a halló környezet 
kulturális szokásainak elfogadásával.

Orbán Evelin – harmadik volt hallgatónkként és a SINOSZ jelnyelvi oktatóinak képvisele-
tében – Helymeghatározás jelnyelven címmel elhangzott előadását oktatói tapasztalatai alap-
ján állította össze. A vizsgálat során több, a jelnyelvet hallóként tanuló személy jelelt a tihanyi 
apátságot és környékét ábrázoló képről; Evelin előadásában érdekes volt követni, ki, milyen 
helymeghatározásokat, térkezelést, valamint előadói stílust alkalmazott ugyanannak a képnek 
a leírásakor.

Halló előadóként Földvári István pécsi nyelvész és informatikus A jelnyelv szöveggé, illet-
ve beszéddé alakításának legújabb lehetőségei (Kinect, Enable Talk, Leap Motion, PSLT) 
címet viselő prezentációjában a jelek szavakká fordításának távlatait vázolta.

Mongyi Péter neve szintén jól ismert mind a siketek, mind pedig a jelnyelvvel foglalkozó 
hallók körében. Az ő gazdag mimikájú előadása – A mimika szerepe a jelnyelvben címen – 
először az ún. univerzális mimikákat mutatta be, majd a mimikának a hangzó nyelvekben és 
a jelnyelvben játszott eltérő szerepét ismertette. Szólt arról is, milyen nagy fi gyelmet kell 
szentelni az ún. siketes mimikának a jelnyelv oktatásában.

Ezután kapott szót a konferencia legfi atalabb előadója, a pécsi egyetemi hallgató Száraz 
Tímea, aki a jelnyelv oktatásának történetéről beszélt. Bemutatta Bartha Csilla kutató nyomán 
végzett felmérését, melynek során egyetemista társait kérdezte a siketekre és a jelnyelvre 
vonatkozó ismereteikről.

A konferencia utolsó előadását Szabó Szilveszter tartotta. A JOE (Jelnyelvi Oktatók Egye-
sülete) történetéről, tevékenységéről, aktuális feladatairól és jövőjéről szólt, ismertetve az 
alapszabály több pontját is. Ezek között szerepel az a megállapítás, hogy az egyesület tagjainak 
ismeretterjesztést kell végezniük a siketekről, a nagyothallókról és a magyar jelnyelvről, illet-
ve hogy folyamatosan emelni kívánják a jelnyelvi oktatás színvonalát, ezért oktatóiknak 
rendszeres továbbképzést tartanak.

Az eredeti programban jelzett előadások közül néhány ugyan elmaradt, de az időkeretek 
szinte lehetetlenné is tették volna a meghallgatásukat. Ugyancsak elmaradt, bár biztosan 
többen igényelték volna, az egyes előadásokat követő hozzászólás, netán vita; legközelebb erre 
is igyekszünk sort keríteni.

A metainformációs szekció tevékenyégérõl
A hangzó nyelvi kommunikáció tárgykörébe tartozó előadások számára külön szekciót szer-
veztünk. Mivel egyetemünk Bölcsészettudományi Karán Metainformációs Kutatócsoport 
is működik, a második szekcióban tárgyalt témák valamilyen módon mind kapcsolódtak 
a metainformáció kérdésköréhez. Az alábbi ismertetés Simigné Fenyő Sarolta szekcióvezető 
beszámolója alapján készült.

A metainformációs szekcióban 12 előadás hangzott el. Az elsőt Néhány meta- előtagú 
terminus jelentése címmel Simigné Fenyő Sarolta tartotta azzal a céllal, hogy a metainformáció 
terminuson kívül is használt meta- előtagú terminusok, például a metakommunikáció, a me-
tanyelv és a metaszöveg fogalmát a rendelkezésre álló szakirodalmi források alapján tisztázza. 
Kiemelte, hogy a meta- előtaggal képzett terminusok használata terén tapasztalható fogalmi 
bizonytalanságot, sőt zűrzavart különösen gyakran szemlélteti a metakommunikáció és a me-
tanyelv fogalmának felcserélése, és hogy a metaszöveg terminusnak is különböző értelmezései 
lehetségesek.
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Boda István Károly és Bodáné Porkoláb Judit Hang- és színszimbolika a poétikai kommu-
nikációban című előadása szerves folytatása volt az egyik korábbi konferenciánkon elhangzott, 
a kommunikáció hangtani és szemantikai zeneiségét bemutató előadásnak. Ez alkalommal 
a hang- és színszimbolikát mint a szövegen belüli másodlagos kommunikáció összetevőit 
vizsgálták. Kiemelték, a hangszimbolika lényege, hogy egyes hangok vagy hangkapcsolatok 
bizonyos körülmények között meghatározott hangulatot keltenek, és ezáltal felerősítik a szöveg 
jelentésének érzelmi töltését. A vetítés során a hangszimbolikát megvalósító hangokat (pon-
tosabban az ezeket reprezentáló betűket) különböző színekkel jelenítették meg.

Tokaji Ildikó A hangzó nyelvi kommunikációt kísérő nonverbális jelenségek című előadá-
sában a hangzó nyelvi kommunikációt kísérő nonverbális jelenségek fontosságára hívta fel 
a fi gyelmet. Kiemelte, hogy a kommunikáció – ez az emberi társadalmat összetartó, fontos 
eszköz – sokkal bonyolultabb annál, mint ahogy behatóbb vizsgálat nélkül gondolhatnánk. 
A kommunikáció elsődleges eszköze a hangzó nyelv, azonban az információ megfelelő 
közvetítésére csak a nem verbális jelzések és a metakommunikáció segítségével vagyunk 
képesek. A kommunikáció szintjei közül érdemes kiemelten foglalkozni azokkal a jelzések-
kel, amelyek feltételezhetően már az emberi nyelv kialakulásakor meghatározó szerepet 
játszottak.

Hut’kova Anita, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem egyik vezető oktatója Az inter-
kulturális kommunikáció metainformációs vonatkozásai címen tartott gondolatébresztő elő-
adást. Hangsúlyozta, hogy a metainformáció, amely a kommunikációban explicit és implicit 
formában egyaránt megjelenhet, szerves része a kommunikációs folyamatnak. Lényeges ki-
egészítő információ, amely pontosítja, bővíti, mi több, esetenként módosítja is a közlés jelen-
tését. Hut’kova Anita metainformáción nemcsak az alapinformációról szóló információt érti, 
hanem annak tágabb értelmezését javasolja: minden olyan ki nem mondott információt is 
idesorol, amely az adott kulturális közegben a nyelvhordozó tudatához, kogníciójához tartozik, 
de amely, mint ahogy a jéghegymodell is szemlélteti, a kommunikációs partner számára rejt-
ve marad. Az előadás azt is kiemelte, hogy tolmácsoláskor különösen fontos a forrásnyelvi és 
a célnyelvi kultúra ismerete.

Ardamica Zoran, ugyancsak a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem képviseletében a for-
dítástudomány azon dilemmáiról beszélt, amelyeket a terminológia, a nyelvhasználat és 
a beszédmód idézhet elő. Előadásában két dilemmára összpontosított: a fordításról szóló nyelv 
egynyelvűségére és a saját nyelv hiányával összefüggő fogalomhasználati és beszédmódbeli 
következetlenségre. Kifejtette, hogy az első esetben a vizsgált problémát az képezi, hogy 
a fordításszöveg értelmezésébe csak nagyon ritkán vonható be az eredeti (alkotói) szöveg 
értelmezése és nyelve. A fordítástudomány, kiemelten a műfordítás-elmélet interdiszciplináris 
jellege és sokféle tematikus, valamint módszerbeli tájékozódása megnehezíti egy „saját”, vi-
szonylag következetes nyelv kialakítását, hiszen a kutató a maga diszciplináris pozíciója 
alapján használ valamilyen beszédmódot.

Tellinger Dušan kassai fordításkutató, konferenciánk rendszeres előadója, ez alkalommal 
Heinrich von Kleist O... márkiné című novellájának egy-egy cseh és magyar fordítását hason-
lította össze. Az eredeti mű cselekménye a 18. században játszódik. Stílusába beépülnek 
a szerzőnek a katonai élettel kapcsolatos, valamint természettudományos és fi lozófi ai ismere-
tei, utazások során szerzett élményei, továbbá újságíróként nyert tapasztalatai is. Jellemző 
a novellára az archaizmusok használata, a bonyolult mondatszerkesztés és a 18. századi reá-
liák jelenléte. A fordítónak a mű cselekményén kívül a felsorolt jellemzőket is fi gyelembe 
kellett vennie, és megfelelő módon a cseh, illetve a magyar közönség számára is hozzáférhe-
tővé kellett tennie annak érdekében, hogy az eredeti üzenet eljusson az olvasókhoz.
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Lőrincz Julianna A metainformációs elemek szerepe az interperszonális megtévesztésben 
című előadásában a metakommunikáció néhány aspektusát elemezte. A szekció első előadá-
sához is kapcsolódva megállapította, hogy a metakommunikáció értelmezése kapcsán mind 
a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban terminológiai átfedésekkel találkozunk. Többen 
metakommunikációnak tartják a nonverbális kóddal történő kommunikációt. Ez azonban, 
álláspontja szerint, a nonverbális kommunikáció értelmének leszűkítése, mivel a nonverbális 
jelek is kifejezhetnek alapinformációt. A metakommunikáció szélesebb értelemben a kom-
munikációról szóló kommunikáció (a kommunikációt minősítő kommunikáció), amelyben 
a partnerek a metainformációs nyelvi elemek segítségével az alapinformációról adnak magya-
rázó, értelmező, értékelő vagy kiegészítő információkat. Az előadás második része Kosztolá-
nyi Dezső és Móricz Zsigmond egy-egy kisregényében vizsgálta, hogy a szöveg stílusában 
fontos szerepet játszó alakzatok közül a tautológia és a hiperbola – mint az interperszonális 
megtévesztés eszközei – milyen metainformációs operátorokat tartalmaznak, és ezek milyen 
funkciót töltenek be a szövegben.

Schirm Anita a szóval diskurzusjelölő funkcióit a szótárak adatai és a nyelvhasználók vé-
lekedései alapján mutatta be előadásában. A terminológiai többféleség (metapragmatikai 
operátorok vs. diskurzusjelölők) felvillantása után a szóval történetébe nyújtott bepillantást. 
Az eredetileg lexikális egység ugyanis már igen korán textuális és interperszonális funkciók-
ra tett szert. Az előadó gazdag példaanyag segítségével a szó leggyakoribb használati köreit 
ismertette: a szótárazott következésképpen és egyszóval, röviden jelentések mellett ugyanis 
– a példák tanúsága szerint – jelezheti a mondanivaló továbbvitelét vagy összefoglalását, lehet 
szóátadó funkciója is, illetve hezitálásra és időhúzásra is használhatják.

A Besztercebányáról érkező Csíkány Andrea hosszú évek óta foglalkozik nyelvjárásgyűj-
téssel, a közép-palóc nyelvjárás szlovákiai kutatópontjain folytat vizsgálatokat. Előadásában 
a nyelvjárásgyűjtés közben felmerülő kommunikációs nehézségekről, elsősorban a kérdezés 
közben jelentkező problémákról beszélt. Kérdéstípusok alapján mutatta be, hogyan, milyen 
körülmények között zajlott a gyűjtés, az adatgyűjtők miként segítették kiegészítő kérdésekkel 
az adatközlőket. Külön kitért az idős és fi atal adatközlőknél tapasztaltakra, valamint a koráb-
bi, 50 évvel ezelőtti Magyar nyelvjárási atlasz (MNYA) és Új magyar nyelvjárási atlasz 
(ÚMNYA) gyűjtéseinek és a mai gyűjtéseknek eltérő körülményeire.

Zimányi Árpád A korszerű infokommunikációs technológiák hatása a nyelvre című előadá-
sában megállapítja, hogy az új informatikai technológiák folyamatosan alakítják beszélt nyel-
viségünk létformáit és műfajait. Alig másfél évtizede, hogy a nyelvészeti vizsgálódások közép-
pontjába került az e-mail és az SMS. Csakhamar megjelentek a kapcsolattartás és kapcsolat építés 
további formái, a közösségi webhelyek (iWiW, Facebook, chat, blog, Twitter). A tudományos 
igényű kommunikációelméleti, pragmatikai, lexikológiai és csoportnyelvi vizsgálatok meg-
kezdése egybeesik elterjedésükkel, hiszen az egyidejűségnek köszönhetően hitelesebb, meg-
bízhatóbb képet alkothatunk a nyelvi folyamatokról. Az előadás arra kereste a választ, milyen 
hatással van nyelvhasználatunkra, esetleg nyelvtani rendszerünkre, továbbá anyanyelvoktatá-
sunkra az internet.

Dadvandipour Zsuzsanna doktoranduszhallgató a kultúraközi kommunikáció tanulmányo-
zásának fontosságát mutatta be előadásában a családban elsajátítandó értékek fontossági 
sorrendjének vizsgálata alapján. Munkájával azokhoz a korábbi, nagyszabású kutatásokhoz 
(például EVS [European Values Study], WVS [World Values Survey]) kívánt kapcsolódni, 
amelyek az interkulturális konfl iktusok forrásait jelentő értékrendbeli különbségek feltárásá-
ra irányulnak. Összehasonlító vizsgálatokat, kérdőíves adatfelvételt végzett, és az így nyert 
információt először az EVS 2008 országadataival, majd az 1981. és a 2000. évi magyarorszá-
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gi eredményekkel hasonlította össze. Az előadás elméleti keretét az interkulturális kommu-
nikáció interdiszciplináris jellegének bemutatása adta.

Molnár Mária A „suksükölés” megítélése gimnáziumi tanárok és diákjaik körében című 
előadásában saját mikrokutatásáról számolt be, amelynek alapját nagyobbrészt az interneten 
található laikus olvasói vélemények alkották.

Néhány befejezõ gondolat
A bemutatott konferenciasorozat – a címben említett módon – a jelnyelvhez kapcsolódó gon-
dolatok egész sorát indíthatja el. Hosszan lehetne sorolni a jelnyelvi kommunikáció kérdéseit, 
melyek a jelnyelvi szekció előadásaiban igen nagy hangsúlyt kaptak. Egyetlen kérdésre térek 
csupán vissza, a bilingvális oktatáséra.

A jelnyelv – erről külön előadás is elhangzott – a siket identitás legfőbb hordozója. Ugyan-
akkor a siket gyerekek oktatásában a jelnyelv – az orvosi kiindulású szemlélet következtében 
– hosszú időn keresztül nem játszhatott szerepet. Világszerte is csak lassan nyert teret a siket-
ség antropológiai szemlélete, a jelnyelv nyelvként való elismerése és a jelnyelvre is alapozó 
ún. bilingvális oktatás.

Az említett orvosi szemlélet szinte napjainkig mondhatni az értelmi fogyatékosok szintjé-
re degradálta a siketeket. A közelmúltban, 2002-ben jelent meg a Holnap Kiadó gondozásában 
az a beszédjavító tankönyv, melynek lapjain a következőket olvashatjuk: „A nagyothalló és 
siketnéma gyerekek hallásnevelését és beszédtanítását korán el kell kezdeni. Ez gyógypeda-
gógiai szakfeladat. Hallókészülék alkalmazásával, tükör segítségével, főként a tapintásra tá-
maszkodva a logopédus megtanítja a hallásfogyatékos gyermeket beszélni… Elsajátítják az 
általános iskola némileg egyszerűsített tananyagát, és általában az iparban helyezkednek el” 
(Montágh–Montághné–Vinczéné 2002: 62, kiemelés Cs. S. B. I.). Megdöbbentő sorok! Ilyen 
előzmények után azonban nem csodálkozhatunk azon, hogy – 2001-es KSH-adatok szerint 
– a fogyatékos személyek közül például az érettségit szerzett vak fi atalok aránya 18,71%, ezzel 
szemben a siketeké csupán 8,8%, s míg a felsőoktatásban 503 vak fi atal tanul, addig csupán 
195 siket hallgató található. Pedig a két csoport számarányait tekintve nem különbözik ennyi-
re: 9943 vak és 8886 siket személyről adtak számot az akkori népszámlálási adatok (az ada-
tokat idézi Kontráné 2010: 23). Az arányok napjainkra kismértékben javultak.

A siket közösségek harca nyelvük elismeréséért és oktatásban való megjelenéséért egyre 
több országban vezet sikerhez, a bilingvális oktatás nálunk is megvalósul majd. Addig is 
fontos szerepet játszanak a jelnyelvi törvény által garantált jogok az infokommunikációs aka-
dálymentesítés érdekében. Ilyennek tekinthető például a tolmácsszolgálat. Ugyanakkor 
a halló közösségből is egyre több fi atal érdeklődik a jelnyelv iránt, s köt barátságot siket fi a-
tallal. Az internet a különböző levelezőprogramokkal, valamint az SMS küldésére alkalmas 
telefonok is közelebb hozhatják egymáshoz a hallókat és a siketeket. A technikai fejlődés 
kézzelfogható segítséget nyújt. Az egyik előadásban hallottunk például a jelnyelvi jeleket 
szavakká alakító számítógépes programokról, melyek várhatóan már a közeljövőben megje-
lennek.

A bilingvális oktatás azonban úgy és azért igazán kétnyelvű, mert a siket gyerekek számá-
ra ott van másodiknak a magyar nyelv, annak elsődlegesen írott, de akár beszélt változatával 
is. A siket gyerekek beszédoktatásában nem történt áttörés az utóbbi évszázadban, de a tech-
nikai fejlődés, a szorgalmas kutatómunka, a segíteni akarás itt is eredményre vezethet. Ez 
a kérdés azonban egy másik konferenciának szolgálhat témául.
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Összegezés
A konferenciaszervezés – ezt tapasztalatból tudom – nem könnyű munka, ugyanakkor a jel-
nyelvi kommunikációhoz is kapcsolódó konferenciáink fontosságát aligha kell bizonygatni. Jól 
mutatja jelentőségét az évről évre fokozódó érdeklődés a siket közösség részéről, amelynek 
képviselői ezen kívül csak igen kevés alkalommal jutnak hasonló lehetőséghez, bár a társada-
lomhoz szóló mondanivalójuk egyáltalán nem kevés és nem elhanyagolható.

A korábbi három konferenciánkhoz kapcsolódó válogatás lassan könyv alakot ölt, ennek 
a legutóbbi konferenciának kivetített előadásai pedig 2013 januárjától megtalálhatók a Mis-
kolci Egyetem Modern Filológia Intézetének, illetve Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástu-
dományi Tanszékének a honlapján (http://www.uni-miskolc.hu/~alknyelv/). Tudjuk, fontos és 
jó célt szolgálunk mind jelnyelvi oktatásunkkal, melyet országosan is elsőként, vagy legalább-
is az elsők között kezdtünk el éppen tíz évvel ezelőtt a Miskolci Egyetemen, mind pedig 
2009-től rendszeresen megrendezett konferenciáinkkal.

Csetneki Sándorné Bodnár Ildikó
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TINTA KÖNYVKIADÓ
1116 Budapest, Kondorosi út 17., Tel.: (1) 371-0501; fax: (1) 371-0502

E-mail: info@tintakiado.hu; honlap: www.tintakiado.hu
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Útmutató a Modern Nyelvoktatás 
szerzõi és lektorai számára

A folyóirat a gyakorló pedagógusok minél szélesebb körének érdeklődésére tart igényt, 
ezért – közérthető formában – a nyelvtanárok számára fontos elméleti és gyakorlati kér-
désekkel foglalkozik. A lap magyar nyelvű. Csak olyan írást fogad be, amely máshol nem 
jelent meg, és amelyet máshová nem nyújtottak be. A tanulmányok főbb formai jegyei:

• A tanulmányokhoz valamely nemzetközileg elterjedt publikációs nyelven címfor-
dítást és rövid, maximum 150 szavas tartalmi kivonatot (abstract) kell csatolni. Ez 
utóbbi célja, hogy az olvasó a cikk lényegéről fogalmat alkothasson. A kivonat 
kövesse a tartalmi vonatkozásokat: röviden ismertesse a kutatás elméleti alapját, 
a kutatási kérdést, a módszereket, eljárásokat és az eredményeket.

• A cikk terjedelme ne haladja meg a 40 000 leütést.
• A cikkben lehetőleg minél kevesebb lábjegyzet legyen, szöveg közben a hivatkozás 

módja: (Pym 1992: 281).
• Az Irodalom alcím alatt csak a cikkben idézett (és ott hivatkozással ellátott) mű 

pontos bibliográfi ai adatai álljanak, azaz szerző, év, cím és egyéb adatok (város, 
kiadó). (Bachman, Lyle F. (1990): Fundamental considerations in language testing. 
Oxford: Oxford University Press.) A szerzőket betűrendben soroljuk fel.

• Az illusztrációkkal kapcsolatos és egyéb formai kérdésekről a szerkesztő ad tájé-
koztatást.

A tanulmányokról egy külső lektortól is bírálatot kérünk. A lektorokat a főszerkesztő 
kéri fel. „Dupla vak” lektorálást alkalmazunk, tehát sem a szerző, sem a lektor nem 
tudnak egymás kilétéről. Kéréseink lektorainkhoz:

• Töltsék ki az általunk küldött véleménykérő űrlapot!
• Szerkesztetlen szöveget kapnak, erre vigyék fel észrevételeiket. A lektor által java-

solt változtatásokat a szerző és/vagy a szerkesztő viszi a szövegbe. Ehhez szükséges, 
hogy a lektor bejegyzései jól elkülönüljenek a szövegtől (a számítógép változások 
követése vagy megjegyzések funkciójának alkalmazásával), és ne tartalmazzák 
a lektor nevét vagy monogramját. Noha a lektoroknak nem kötelességük a nyelvhe-
lyességi, helyesírási, tördelési hibák jelölése, köszönettel vesszük az ilyen termé-
szetű javításaikat is.

• A lektoroknak nem tudunk honoráriumot felajánlani, de választhatnak egy kiad-
ványt a Tinta Könyvkiadó kínálatából.

Szívesen fogadunk híreket, beszámolókat is a nyelvoktatással  kapcsolatos eseményekről.
Kérjük, hogy a cikket/lektori véleményt elektronikus formában a szerkesztő e-mail 
címére küldjék el: droth.julia@gmail.com. Adják meg postacímüket, valamint jelenlegi 
munkahelyük megnevezését. Minden szerzőnek, lektornak és recenzensnek elküldjük 
a Modern Nyelvoktatás aktuális számát.

Kérdéseikre a szerkesztő szívesen válaszol.
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Útmutató recenzió írásához 
a Modern Nyelvoktatás szerzõi számára

Folyóiratunkban közelmúltban kiadott, idegen nyelven vagy magyarul írt tudományos 
vagy tankönyvekről, illetve folyóiratszámokról közlünk recenziókat (számonként 4–5 
írást). Szívesen fogadunk frissen kiadott műveket könyvbírálat céljára.

A recenzió elkészítése történhet a szerkesztőség felkérésére vagy egyéni kezdemé-
nyezésre, de fontos szempont, hogy a recenzens ne álljon közvetlen személyes vagy 
intézményes kapcsolatban az adott mű szerzőjével.

Kritikus szemmel megírt könyvismertetést várunk, mely képet ad a mű egészéről 
is. A recenziót elektronikus formátumban kérjük az alábbi szempontok fi gyelembevé-
telével:

• A folyóirat a gyakorló pedagógusok minél szélesebb körének érdeklődésére tart 
igényt, ezért – közérthető formában – a nyelvtanárok számára fontos elméleti és 
gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. A lap magyar nyelvű.

• Terjedelem: 5000 és 12 000 karakter között, maximum 1500 szó.
 A cím helyén a recenzeált mű pontos bibliográfi ai adatai álljanak, azaz szerzője, 

címe és egyéb adatai az alábbi módon: város, kiadó, év, terjedelem, ISBN. (Benő 
Attila (szerk.): Román–magyar kulturális szótár. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelv-
ápolók Erdélyi Szövetsége, 2009. 196 p. ISBN 978-973-88654-4-0).

• A recenzeált mű címét angolul is adják meg.
• A recenzens neve a recenzió végére kerüljön.
• A recenzeált műből vett példák mellé adjuk meg az oldalszámot is.
• A recenziókban ne legyenek lábjegyzetek és végjegyzetek, a hivatkozás a szokásos 

módon történjen (Pym 1992: 281).
• Az irodalomjegyzékben (Irodalom alcím alatt) csak a cikkben idézett (és ott hivat-

kozással ellátott) mű pontos bibliográfi ai adatai álljanak, azaz szerző, év, cím és 
egyéb adatok (város, kiadó). (Bachman, Lyle F. (1990): Fundamental considerations 
in language testing. Oxford: Oxford University Press.) A szerzőket betűrendben 
soroljuk fel.

A recenziót a szerkesztő e-mail címére szíveskedjenek elküldeni: droth.julia@gmail.
com. Kérjük, adják meg jelenlegi munkahelyük megnevezését.

Recenzenseink természetesen megtarthatják a mű számukra megküldött példányát. 
Tiszteletdíjat sajnos nem tudunk fi zetni, csupán a Modern Nyelvoktatás aktuális számá-
nak megküldésével fejezzük ki köszönetünket.

Kérésre szívesen küldünk rövid leírást a könyvbírálat főbb részeiről.

mnyo2013_1-2.indd   143mnyo2013_1-2.indd   143 2013.03.12.   12:47:212013.03.12.   12:47:21



144 Hírek

A XIX. évfolyam 1–2. számának szerzôi
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(arvavali@gmail.com)
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Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest (balazs.geza@gmail.com)

BARABÁS MARIANN, Pécsi Tudományegyetem, Angol Alkalmazott Nyelvészeti 
Doktori Program, Pécs (softlaw.kft@gmail.com)

BOGNÁR ANIKÓ, Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest (bognaraniko1@gmail.com)
CSÁK ÉVA, Szolnoki Fõiskola, Idegen Nyelvi Tanszék, Szolnok (csakevaklara@gmail.com)
CSETNEKI SÁNDORNÉ BODNÁR ILDIKÓ, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
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(ildikobodnar@gmail.com)
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(fabian.zsuzsanna@btk.elte.hu)
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GRÉCZI LILI KATALIN, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
anglisztika–francia nyelv és kultúra szak, Szeged (lili.greczi@gmail.com)

HELTAI PÁL, Kodolányi János Fôiskola, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Székesfehérvár 
(pal.heltai@gmail.com)

ILLÉS ÉVA, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest (evailles@hotmail.com)

KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest (kontra.h.edit@btk.elte.hu)

KROMMER ZOLTÁN, Pécsi Tudományegyetem, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program, Pécs 
(csillagveto@gmail.com)

MÁTHÉ ELEK, EnglishLearner.com, Budapest (elek@englishlearner.com)
MEDGYES PÉTER, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 

Angol Nyelvpedagógia Tanszék, Budapest (petermedgyes@yahoo.com)
MEZEI GABRIELLA, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, 

Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Intézet és Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 
Kutatóközpont, „Lendület” RECENS Kutatócsoport (gabriella.mezei@yahoo.co.uk)

OSZETZKY ÉVA, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Francia Tanszék, Pécs 
(oszetzky.eva@pte.hu)

SZILVÁSI ZSUZSANNA, Kaposvári Egyetem, Idegen Nyelvi Csoport, Kaposvár (zsuszil@t-online.hu)
VARGA GYÖRGY, lexikográfus, Budapest (vargagy@chello.hu)
VATAI ÉVA, Leôwey Klára Gimnázium, Pécs (vataienator@gmail.com)
VÍGH TIBOR, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, 

Szeged (vigh.tibor@edpsy.u-szeged.hu) 
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