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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete 
2007. november 16-17-én rendezi 

 
 

Az angol helyzete Magyarországon 
 

c. konferenciáját. 
 
 

A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány 
Ünnepének 2007. évi rendezvényei között szerepel. A konferenciát abból az alkalomból is 
szervezzük, hogy Intézetünk beköltözött az ELTE Trefort-kerti telephelyére, a budapesti VIII. 
kerületi Rákóczi út 5. alá. 
 
Célkitűzésünk annak felmérése és bemutatása, hogy mi az angol nyelv, illetve az anglisztika-
amerikanisztika kutatási területeinek mai helyzete, feladata, lehetősége Magyarországon, és 
ehhez kapcsolódva, értelemszerűen, a világon is. Törekvésünk, hogy a hazai angol 
nyelvtanítás, illetve a magyar anglisztika és amerikanisztika más részterületeinek új és fontos 
tudományos elméleteit, kutatási témáit, gyakorlati eredményeit a szélesebb hazai nyilvánosság 
elé tárjuk, s minél láthatóbbá tegyük.  
 
Egyik fő célunk, hogy a nálunk folyó kutatásokat a lehető legszélesebb körben ismertté 
tegyük, s így olyanok is megismerjék az Intézetünkben és a hazai rokonintézményekben folyó 
tudományos munkát, akik egészen más kutatási területen dolgoznak (pl. magyar irodalmárok, 
történészek, nyelvészek, alkalmazott nyelvészek, pedagógusok stb.). Ennek megfelelően a 
konferencia nyelve magyar. Tervezzük az előadások lehetőleg gyors megjelentetését.  
 
Köszöntjük a konferencia minden résztvevőjét: vendégeinket, oktatóinkat, hallgatóinkat és 
hasznos munkát kívánunk. 
 

A konferencia előkészítő bizottsága: 
Frank Tibor (elnök) 
Károly Krisztina (titkár) 
Hargitai Márta 
Kormos Judit 
Törkenczy Miklós 
 

Szponzoráció, marketing, technika: 
Babics Anna 
Bánóczky György 
Eitler Tamás 
Lénárt Zoltán 
Tamási J. Gergely 

 
 
Információ: 
Frank Tibor (tzsbe@hu.inter.net) 
Károly Krisztina (karolyk@ludens.elte.hu) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007. november 15. csütörtök 
 
 Helyszín: Rákóczi út 5. III. em. Zsibongó 
13.00 April H. Foley amerikai nagykövet az International Education Week 2007 

alkalmából, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma nevében könyveket 
adományoz az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének Amerikanisztika 
Tanszéke és az Intézeti Könyvtár számára. A könyveket az Egyetem nevében 
Hudecz Ferenc, az ELTE rektora veszi át. 

 



 

 

 

 

 

 

A konferencia programja 



2007. november 16. péntek délelőtt 
 
 
8.00-9.00 Regisztráció 

Helyszín: A épület, földszint 47-es terem előtere 
 
 Helyszín: A épület, földszint, Kari Tanácsterem 
9.00 Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja: Megnyitó 

Frank Tibor: Az angol helyzete Magyarországon: problématérkép 
9.30 Pierre Guimond, Kanada nagykövete 
9.45 Martin Greene, Írország nagykövete 
10.00 Abádi Nagy Zoltán: Anglisztika-amerikanisztika a mai Magyarországon 
10.30 Bárdos Jenő: Angol nyelvtanárképzés és nyelvtudás 
11.00-11.15 Szünet 
 
 Helyszín: A ép./Kari Tanácsterem 

1. szekció: Amerika: birodalom? 
Szekcióelnök: Magyarics Tamás 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
2. szekció: Szó, szótag, szótár 
Szekcióelnök: Törkenczy Miklós 

11.15 Frank Tibor: 
Birodalmi tudat és nyelvi infláció 

Balogné Bérces Katalin: 
Modern szótagelmélet az angol nyelv 
jelenségeinek kutatásában: a Szigorú 
CV-fonológia 

11.30 Csillag András: 
Az amerikai országkép változásai 

Martsa Sándor: 
Konverzió az angol szóalkotásban 

11.45 Kovács Ágnes Zsófia: 
Amerika reprezentációi Edith 
Wharton útleírásaiban 

Lázár A. Péter: 
A szótár mint lista 

12.00-12.15 Vita Vita 
 
 Helyszín: A ép./Kari Tanácsterem 

3. szekció: Kultúra a koraújkori 
Angliában 
Szekcióelnök: Lojkó Miklós 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
4. szekció: Nyelv és gondolkodás 
Szekcióelnök: Nádasdy Ádám 

12.15 Streitman Krisztina: 
London és az udvar harca Will 
Kemp naplóján keresztül: 
reneszánsz színháztörténet az 
angoltanításban 

Kövecses Zoltán: 
Hol is állunk most politikailag? Azaz 
mit taníthat nekünk magyaroknak a 
kognitív tudomány? 

12.30 Stróbl Erzsébet: 
I. Erzsébet korai kultuszának 
kutatási lehetőségei 

Benczes Réka: 
A kreatív összetételek szemantikája és 
a mentális lexikon 

12.45 Petrőczi Éva: 
Párhuzamos életrajzok: Lewis 
Bayly és Medgyesi Pál − avagy 
hogyan tanítsunk puritán irodalmat? 

Zerkowitz Judit: 
Blake Ó! Napraforgó és Ginsberg 
Napraforgó Szutra útirányainak 
elemzése az angol nyelvészeti 
stilisztika eszközeivel 

13.00-13.15 Vita Vita 
 
13.15-13.45 Ebédszünet 



2007. november 16. péntek délután 
 
 
13.45-14.00 A Kellner-terem avatása (Rákóczi út 5. III.em./356.) 
 
 Helyszín: A ép./Kari Tanácsterem 

5. szekció: Angol-nyelv-tanár-
képzés 
Szekcióelnök: Dávid Gergely 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
6. szekció: Szimpózium (1): Modern 
irányzatok az alkalmazott 
nyelvészetben  
Szervező és szekcióelnök: Kormos 
Judit 

14.00 Holló Dorottya: 
Mérlegen az angol szak 

14.15 Kimmel Magdolna: 
„Tükröm, tükröm mondd meg 
nékem…” – Innovatív 
nyelvtanárképzés az ELTE egykori 
Angoltanárképző Központjában: a 
jelöltek nézetei a tanítási gyakorlat 
során használt reflektív eszközök 
hatékonyságáról 

14.30 Lázár Ildikó: 
Az interkulturális kommunikáció 
szerepe az angol 
nyelvtanárképzésben 
Magyarországon 

14.45-15.00 Vita 
15.00-15.15 Szünet 
 Helyszín: A ép./Kari Tanácsterem 

7. szekció: Students of English 
Szekcióelnök: Uwe Pohl 

15.15 Szöllősy Judit: 
The state of Hunglish in Hungary 
today: How is it doing, and is there 
anything we can do about it? 

15.30 Frank Prescott: 
The ‘problem’ of student writing: 
Adapting to the requirements of 
academic discourse on entering 
university 

15.45 Gordon Dobson: 
Tertiary ESP: What do our students 
really, really want? 

16.00-16.15 Vita 

 
Kontráné Hegybíró Edit: 
A siketek joga az angol nyelvhez 
Csizér Kata és Kormos Judit: 
Az idegen nyelvi motiváció kutatása a 
21. században: Egy strukturális modell 
felépítése középiskolás és egyetemista 
nyelvtanulók csoportjára 
Tankó Gyula: 
Korpusz alapú érvelő szövegstruktúra-
elemzés 
Eitler Tamás: 
Estuary English: az új angol 
sztenderd? 
Sáfár Anna és Kormos Judit: 
Kognitív tényezők szerepe az idegen 
nyelvtanulásban 
Dóczi Brigitta: 
Az idegen nyelvi mentális lexikon 
fejlődése 
Albert Ágnes: 
A tanulói kreativitás, nyelvtudás és 
nyelvi mutatók összefüggései eltérő 
kognitív komplexitású narratív 
feladatokon 
 
Vita 

 
16.15-16.30 Szünet 
 



2007. november 16. péntek délután (folytatás) 
 
 
 Helyszín: A ép./Kari Tanácsterem 

8. szekció: Szimpózium (2): A 
Kellner Alumnus Társaság  
Szervező és szekcióelnök: 
Boronyák Vivien 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
9. szekció: Nyelvtanulás, nyelvi 
mérés Magyarországon 
Szekcióelnök: Kontra Edit 

16.30 Dávid Gergely: 
A Közös Európai Referenciakeret az 
idegen nyelvtudás mérésében 

16.45 Doró Katalin: 
Szó

A Kellner-ösztöndíj helyzete és 
szerepe az angol-amerikai 
tanulmányokban 

kincsfelmérés angol szakos 
egyetemisták körében: egy átfogó 
felmérés tapasztalatai 

17.00 Sarkadi Ágnes és Kormos Judit: 
Diszlexiás nyelvtanulók 
Magyarországon: tapasztalatok, 
élmények, tanulási stratégiák 

17.15-17.30 

 
Boronyák Vivien, Kántor Balázs 
és Stumpf Brigitta: 

 
Vita 
 

Vita 
 
 Helyszín: A ép./Kari tanácsterem 

10. szekció: Nyelvi képzés, nyelvi 
mérés, nyelvtanárképzés 
Szekcióelnök: Holló Dorottya 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
 

17.30 Uwe Pohl: 
First steps in teacher training: A 
practical guide for new trainers 

17.45 Fekete Hajnal, Östör Zsuzsa, 
Dobos Katalin: 
Közvetítőkészséget mérő 
magyarországi vizsgák 
szintillesztése a Közös Európai 
Referenciakeret nyelvi szintjeihez: 
elméleti modellálás, szintleírások 
fejlesztése (kísérleti projekt) 

18.00 Szesztay Margit: 
Csoportdinamika a felsőoktatásban 

18.15 Káldosné Szendrői Ildikó: 
A tanári beszéd kutatása szakmai 
idegen nyelvi környezetben. Egy 
osztálytermi megfigyelés 
eredményei 

18.30-18.45 Vita 

 
Kerekasztal (1): 
Angol szakok és haszon: piac és 
versenyképesség 
Moderátor: Kormos Judit 
Résztvevők: Egyed Géza, Hegyi 
Szilvia, Juhász Adrienn, Szőnyi 
Szilárd 
 
Vita 

 
19.00 Fogadás a konferencia résztvevői számára (Rákóczi út 5. fszt. XO Bistro 

Étterem) 
A fogadás házigazdája: Hudecz Ferenc, az ELTE rektora 



2007. november 17. szombat délelőtt 
 
 
9.00-10.00 Regisztráció 

Helyszín: A épület, földszint 47-es terem előtere 
 
 Helyszín: B ép./172. előadó 

11. szekció: Irodalom és fordítás 
Szekcióelnök: Ferencz Győző 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
12. szekció: Szimpózium (3): 
Posztstrukturalista 
szubjektumelméletek 
Szervező és szekcióelnök: Bollobás 
Enikő 

10.00 Bozai Ágota: 
Translation in progress – a 
Finnegans Wake fordítása 

10.15 Hargitai Márta: 
Modern angol Shakespeare-
fordítások 

10.30 Kató Eszter: 
Jöhet-e valami jó Dél-Afrikából?  
Messziről jött írók és irányzatok 
magyarországi fogadtatása és 
alkalmazhatósága 

10.45-11.00 Vita 
11.00-11.15 Szünet 
 Helyszín: B ép./172. előadó 

13. szekció: Reprezentáció és 
recepció 
Szekcióelnök: Friedrich Judit 

11.15 Farkas Ákos: 
A Burgess-recepció helyzete 
Magyarországon és Európában 

11.30 Korbel Péter: 
Trauma-narráció a 2001. 
szeptember 11. utáni amerikai 
irodalomban 

11.45 Velich Andrea: 
Ünnepségek és reprezentáció, 
avagy a kultúrtörténet kutatása és 
tanítása az anglisztikában 

12.00-12.15 Vita 

 
Bollobás Enikő: 
Senkik és valakik – a szubjektiváció 
narratív megközelítéseiről 
Csapó Csaba: 
A posztmodern drámaesztétika egyik 
lehetséges kutatási útja egy „modern” 
amerikai szerzőnél: A 
szubjektumalkotás mint az identitás 
laboratóriuma Tennessee Williams 
kései drámáiban 
Nagy Szilvia: 
Utazás a koponyámban: A virtuális 
valóság szerepe a szubjektum 
megteremtésében amerikai filmek 
alapján 
Urbányi Eszter: 
Szóra bírható alárendeltek – a 
társadalmi nemi, faji, etnikai és 
szexuális „másság” új felfogásai a 
kortárs angolszász kritika tükrében 
Szakács Eszter: 
Akarja-e magát a nőművész? A női test 
mint műalkotás a tengerentúlon és 
itthon 
Szabó Balázs: 
Az arc epifániája: Dialogikus 
egzisztencia Paul Auster 
regényművészetében 
 
Vita 
 

 
12.15-12.30 Szünet 
 



2007. november 17. szombat délelőtt (folytatás) 
 
 
 Helyszín: B ép./172. előadó 

14. szekció: Multikultúra 
Szekcióelnök: Géher István 

Helyszín: I ép./Bence György terem 

12.30 Najbauer Noémi: 
„Boldogok a békeszerzők”: John 
Donne és Pázmány Péter a vallási 
türelemről 

12.45 Streitmann Ágnes: 
Multikulturális Shakespeare-filmek 
a magyar mozikban 

13.00 Federmayer Éva: 
Új fejlemények a kritikai 
kultúrakutatásban 

13.15-13.30 Vita 

 
Kerekasztal (2): 
Bologna: BA, MA, PhD 
Moderátor: Abádi Nagy Zoltán 
Résztvevők: Bohus Andrei, É. Kiss 
Katalin, Frank Tibor, Kontra Edit, 
Szőnyi György Endre 
 
Vita 

 
13.30-14.00 Ebédszünet 



2007. november 17. szombat délután 
 
 
 Helyszín: B ép./172. előadó 

15. szekció: Irodalom és 
felsőoktatás 
Szekcióelnök: Hargitai Márta 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
16. szekció: Szimpózium (4): 
Műfajkutatás és nyelvpedagógia  
Szervező és szekcióelnök: Károly 
Krisztina 

14.00 Friedrich Judit: 
Egy internet-alapú megoldás az 
osztmányok kiváltására kortárs 
angol irodalom előadásokhoz 

14.15 Szalay Krisztina: 
Az irodalom szeminárium az asztal 
körül 

14.30 Bülgözdi Imola és Kató Eszter: 
Cultural Studies – Országismeret? 

14.45-15.00 Vita 
 Helyszín: B ép./172. előadó 

17. szekció: Kultúrák az 
oktatásban és a kutatásban 
Szekcióelnök: Jakabfi Anna 

15.00 Kádár Judit: 
Párhuzamok és lehetőségek a 
kanadisztika és amerikanisztika 
főiskolai oktatásában és 
kutatásában; a Patchwork 
Kutatócsoport bemutatása 

15.15 Jakabfi Anna: 
Kanadisztika az ELTE-n 1979 és 
2007 között 

15.30 Kurdi Mária: 
Irlandisztikai kutatások a hazai 
egyetemeken 

15.45 Csepreghy Henrik: 
Shakespeare műveinek középiskolai 
oktatása Magyarországon a múltban 
és napjainkban 

16.00-16.15 Vita 

 
Tankó Gyula és Tamási Gergely: 
Az érvelő esszétípus 
fókuszmondatainak taxonómiája és 
elemzése 
Magnuczné Godó Ágnes: 
Retorikus struktúraelemzés az érvelő 
esszé műfaji szerkezetének 
meghatározásában 
Jenei Gabriella: 
A referenciális kohézió elemzése 
korszerű megközelítésben: a Halliday 
és Hasan-féle taxonómia 
érvényességének és 
megbízhatóságának tesztelése 
Károly Krisztina: 
Szerzői jelenlét az angol tudományos 
szövegben 
Futász Réka: 
Az elméleti tudományos dolgozat 
retorikai struktúrája 
Zsubrinszky Zsuzsanna: 
Kommunikatív mozzanatok variációi 
az üzleti emailekben: összehasonlító 
elemzés 
Jasmina Sazdovska: 
A Genre and Speech Act Model for 
analysing business presentations 
 
Vita 

 
16.15-16.30 Szünet 
 



2007. november 17. szombat délután (folytatás) 
 
 
 Helyszín: B ép./172. előadó 

18. szekció: Kultúrkritika 
Szekcióelnök: Sarbu Aladár 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
 

16.30 Horgas Judit: 
Civilizált vadonunk – az ökokritika 
kihívásai 

16.45 Pokol Ágnes: 
Hány kultúra? – avagy 
helyzetjelentés a diszciplínák 
harcáról 

17.00 Túry György: 
(Alternatív) kultúra a globalizáció 
korában 

17.15-17.30 Vita 

 
Kerekasztal (3): 
A plágium technikai és etikai kérdései 
az angol/amerikanisztika szakos 
képzésben 
Moderátor: Hargitai Márta 
Résztvevők: Babics Anna, Szakács 
Gyula, Szalay Krisztina, Tankó 
Gyula 
 
Vita 

 
 Helyszín: B ép./172. előadó 

19. szekció: Nyelvhasználat és 
kapcsolatkutatás 
Szekcióelnök: Bárdos Jenő 

Helyszín: I ép./Bence György terem 
20. szekció: Szimpózium (5): 
Irodalmi Nobel-díj 2007: Doris 
Lessing 
Szervező és szekcióelnök: Friedrich 
Judit 

17.30 Czeglédi Sándor: 
A multikulturalizmus alkonya? 
Nyelvi ideológiák és a hivatalos 
nyelv kérdése az Egyesült 
Államokban 

17.45 Forintos Éva: 
Az Ausztráliában élő magyar 
kisebbség egyik írott 
nyelvváltozatának 
kontaktusnyelvészeti vizsgálata 

18.00 Vadon Lehel: 
Az amerikai irodalom új magyar 
bibliográfiája (bemutatja a szerző) 

18.15-18.30 Vita 

 
Sarbu Aladár, Sándor Bea, Séllei 
Nóra: 
Feminizmus, rasszizmus és politika 
Doris Lessing munkásságában 
 
Vita 

 
18.45-19.00 Zárszó: Frank Tibor 

Helyszín: I. ép./Bence György terem 
 



 
Az előadások összefoglalói 

 
 
 

ALBERT ÁGNES 
A tanulói kreativitás, nyelvtudás és nyelvi mutatók összefüggései 

eltérő kognitív komplexitású narratív feladatokon 
 
Az előadás témája annak vizsgálata, hogyan hat a kreativitás, mint egyéni változó, haladó 
szintű nyelvtanulók szóbeli történetmesélési feladaton nyújtott teljesítményére. Mivel a 
történetmesélési feladatokban a nyelvtanulónak lehetősége nyílik arra, hogy fantáziáját 
használja a feladat megoldása során, ez a feladattípus különösen alkalmasnak tűnik a 
kreativitás esetleges hatásainak bemutatására. A kutatás során kétféle történetmesélési 
feladatot alkalmaztam, melyek kognitív nehézségi szintje eltérő volt. Az egyik feltételnél egy 
képregény formájában látott kész történetet kellett szavakba önteni, míg a másik feltételnél 
csupán a történet néhány kelléke volt adott. A vizsgálat 41 résztvevője elsős, angolszakos 
egyetemista volt, akiknek kreativitását egy standardizált teszt segítségével mértem. A 
pszichometriai kreativitás három mutatója, az originalitás (statisztikailag ritka válaszok 
adásának képessége), a flexibilitás (a többféle kategóriából történő választás képessége), és a 
fluencia (a nagyszámú megoldás létrehozásának képessége), valamint a történetmesélési 
feladat megoldásának különféle nyelvi mutatói, úgyis mint a létrehozott szöveg hossza, a 
folyékonyság, és a szókincs gazdagsága közötti összefüggéseket vizsgáltam. Az eredmények 
tükrében úgy tűnik, hogy a kreativitás különböző aspektusai mérsékelten és eltérő módon 
hatnak a vizsgált nyelvi mutatókra. Továbbá az eredmények nagy mértékben függnek az 
alkalmazott történetmesélési feladat típusától is; attól, hogy milyen kognitív erőforrások 
mozgósítását teszi az adott feladat szükségessé. 
 
 

BALOGNÉ BÉRCES KATALIN 
Modern szótagelmélet az angol nyelv jelenségeinek kutatásában: 

a Szigorú CV-fonológia 
 
A Szigorú CV-fonológia (vagy CVCV-fonológia) a Kormányzás-fonológia radikális ága, 
mely új típusú fonológiai vázszerkezetet vezet be. Ebben a szótag összetevői és az időzítési 
viszonyok szigorúan váltakozó C (= mássalhangzós) és V (= magánhangzós) pozíciókból álló 
tengellyé olvadnak össze, és a szótagszerkezet parametrikus különbségeit a szerkezet 
elágazási lehetőségei helyett az üres pozíciók engedélyezési feltételei fejezik ki. Az elmélet 
egyik fejleménye az a feltételezés, miszerint minden főbb szófajhoz tartozó szó bal szélét a 
hagyományosan #-tel jelölt határ fonológiai megtestesülése, egy üres CV-egység mutatja. E 
határjelölő egység üres magánhangzós pozíciójának engedélyezése motivál számos jelenséget, 
mind dinamikusat (a kliticizációban jelentkező váltakozásokat, bizonyos helyzetekben a 
gyengülés hiányát), mind statikusat (pl. a különböző nyelvekben található, szóeleji 
mássalhangzó-kapcsolatokat érintő fonotaktikai megkötéseket). 
 Az előadás bemutatja, hogyan alkalmazható az imént felvázolt elméleti keret az angol 
nyelv különféle fonológiai jelenségeinek elemzésére: hogyan következik a vázszerkezet 
egységei közötti laterális viszonyokból a mássalhangzók egymással való kombinálódási 
lehetőségeinek leszűkülése, valamint a gyengülési folyamatoknak az angol nyelvben 
megfigyelhető mintázata (elsősorban a zárhangok, különösen a /t/ megoszlása tekintetében). 
Mindez egy olyan elméleti keretet hivatott szemléltetni, mely nemzetközi szinten még 



kevéssé ismert, ám több magyarországi egyetem angol intézetének kutatói által használt, így 
az előadás betekintést nyújt a magyarországi szótagelméleti és angol fonológiai kutatások 
egyik fő, jellegzetes vonulatába. 

 
 

BENCZES RÉKA 
A kreatív összetételek szemantikája és a mentális lexikon 

 
Az angolban igen gyakoriak a hagyományos szakirodalomban homályos jelentésűekként 
osztályozott metaforikus és metonimikus összetételek (pl. couch potato). De ha jelentésük 
homályos, akkor vajon miért jönnek egyáltalán létre ilyen típusú kifejezések? A kognitív 
nyelvészet képes választ adni erre a kérdésre, ugyanis e paradigma szerint gondolkodásunk 
nagy részben metaforára és metonímiára épül, így a metaforikus és metonimikus 
szóösszetételek nem kivételnek, hanem gondolkodásunk természetes velejáróinak 
tekintendők. Jelentésük ennek megfelelően nem homályos: a Langacker-féle hálózat-modell 
szerint az összetétel mint egész egy olyan szemantikai hálót alkot, amelyhez egyik összetételi 
tagnak sincs közvetlen hozzáférése, azonban a tagok erősen motiválják az egész jelentését. 
 A Langacker-féle hálózat-modell (mely a jelentést enciklopédikus jellegűnek vallja) 
egybecseng a Lamb-féle konnekcionista elmélettel is, mely szerint a mentális lexikon nem 
jelentésekből, hanem elsősorban jelentések kapcsolódásaiból, vagyis szemantikai 
asszociációkból áll. Ezeket az elméleteket pszicholingvisztikai kísérletek is (részlegesen) 
alátámasztják. Kutatások szerint az összetételek jelentésének megértése (még a lexikalizált 
szavak esetében is) párhuzamosan zajlik: egyszerre próbáljuk megérteni az összetétel 
jelentését mint egészet és visszavezetni azt a tagok jelentésére, vagyis az összes létező 
reprezentáció aktiválva lesz. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a mentális lexikon egy 
dinamikus, szemantikai kapcsolódásokra épülő hálózat, melynek információgazdagsága 
magukban a kapcsolódásokban rejlik. 
 
 

BOLLOBÁS ENIKŐ 
Senkik és valakik – a szubjektiváció narratív megközelítéseiről 

 
Előadásomban a posztstrukturalista elméletek egyik nagy témájával, a szubjektumteremtés 
performatív konstrukcióival foglalkozom. Két aspektusból vizsgálom a szubjektumteremtés 
narratív lehetőségeit: egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy a szövegekben milyen narratív 
alakzatok jelzik az ágencia kiterjesztését a kulturálisan marginalizált társadalmi csoportokra, 
másrészt arra, hogy milyen performatív folyamatok hozzák létre ezt az újonnan engedélyezett 
szubjektivitást. Számos angol és amerikai regényben mutatom ki, hogy míg a nagy bináris 
párok (férfi/nő, fehér/fekete, heteroszexuális/homoszexuális) jelöletlen domináns elemei 
alanyi diszkurzív pozícióban naturalizálódtak, azaz a szubjektiváció számukra természetesen 
engedélyezett, addig a jelöletlen elemek rendre tárgyi pozícióban rögzültek, amely megvonta 
tőlük az ágencia lehetőségét. Mindeközben vizsgálom a különböző szubjektumalkotások 
performatív jegyeit, s párhuzamot vonok a női, fekete és meleg szubjektumok performatív 
folyamatai között. A tárgyalt szerzők közt szerepel: Jonathan Swift, Harriet Jacobs, Herman 
Melville, Henry James, Oscar Wilde, D.H. Lawrence, T.S. Eliot, James Weldon Johnson, 
Gertrude Stein, Djuna Barnes, H.D., Tennessee Williams, Arthur Miller, Flannery O’Connor, 
Carson McCullers, Philip Roth, David Hwang és Robert Coover. 
 
 



BOLLOBÁS ENIKŐ, CSAPÓ CSABA, NAGY SZILVIA, SZABÓ BALÁZS, 
SZAKÁCS ESZTER, URBÁNYI ESZTER 

A szubjektumalkotás új értelmezései a posztstrukturalista paradigmaváltás után 
(Szimpózium) 

 
Szubjektumelméleti szekciónkban a posztstrukturalista/posztmodern irodalom- és 
kultúraelméletek egyik középponti problematikáját járjuk körül: ki és milyen körülmények 
között válhat szubjektummá akkor, amikor a posztmodern elméletek az autonóm individuum 
lehetetlenségét hirdetik? Vajon csak az elmúlt 30-40 évben született irodalmi szövegekben 
mutatható ki az egyedi autonóm identitás válsága, és akkor is csak a hegemón pozícióból író 
szerzők műveiben? Elképzelhető-e, hogy a posztmodern elméletek az előző évszázadok 
termésében és a kulturálisan imperializált csoportok képviselőinek esetében is átértelmezik az 
eleve létező (talán esszenciális), stabil, rögzített, bináris, autonóm szubjektum reprezentációit, 
rámutatva, hogy valójában már azok is konstruáltak, írottak, plurálisak és gyakran határsértők 
voltak? Más szubjektumalkotási pályákat járnak-e be a domináns és az alárendelt (esetleg a 
szimbolikus rendből kivetett) társadalmi csoportok tagjai? Szekciónkban ilyen elméleti 
kérdéseket teszünk fel, s azokra angol és amerikai irodalmi szövegekre támaszkodva 
próbálunk választ adni. 
 
 

BORONYÁK VIVIEN, KÁNTOR BALÁZS, STUMPF BRIGITTA 
A Kellner-ösztöndíj helyzete és szerepe az angol-amerikai tanulmányok területén 

(Szimpózium) 
 
A Kellner Ösztöndíjasok Társaságának képviseletében három korábbi ösztöndíjas foglalja 
össze az ösztöndíj jelentőségét. Előadásuk három részből áll. Az előadást Boronyák Vivien, a 
Kellner Öszöndíjasok Társaságának soros elnöke nyitja. Az ösztöndíj rövid történeti 
áttekintése után kitér annak jelenlegi követelményeire, fő céljaira, valamint az egyetemi 
diákság életében elfoglalt jelentőségére. A főbb motivációs elemek összefoglalója után utal a 
Kellner Ösztöndíjasok Társaságának összetételére, célkitűzéseire, eddigi munkájára és 
jövőbeli terveire. A fő vezérfonal itt elsősorban az, hogy mi a Társaság szerepe a hazatérő 
ösztöndíjasok életében, illetve a jövőbeli generációk felkészítésében. 
 Az előadás következő része az ösztöndíjban érintett két amerikai egyetemet, azok 
szerepét, jelentőségét és specifikumait mutatja be. Elsőként a 2006/2007-es tanévben a Trinity 
College-on Kellner-ösztöndíjas Kántor Balázs osztja meg tapasztalatait és élményeit. Mint 
amerikanisztika és angol szakon tanuló egyetemi hallgató, prezentációjának fókusza az 
ELTE-n szerzett elméleti tudás gyakorlati hasznosítása anyanyelvi környezetben. Balázs 
elsősorban a külföldi egyetemen zajló tanulási és kulturális események, tapasztalatok 
fényében beszél az anyanyelvi környezet nyújtotta lehetőségek széles skálájáról. Szót ejt a 
külföldi intézményben hallgatott tanóra színességéről, azok szerkezetéről és menetéről. 
Elmondja, hogy jövőbeli terveihez hogyan járult hozzá az ösztöndíj, valamint hogy 
visszatérése után mit adhat ő, mint egykori ösztöndíjas a jelen egyetemi diákságának. 
 Az utolsó blokk a Kellner-ösztöndíjasokat szintén fogadó Bard College bemutatásával 
zárul. Stumpf Brigitta, mint hazatérő ösztöndíjas, az anyanyelvi környezet tanulmányi 
kihívásai, és az ELTE Angol-Amerikai Intézetében szerzett tudás kapcsolatáról beszél. Az 
egyetemi élet kulturális sokszínűségére koncentrálva, bemutatja az úgynevezett PIE 
programot és azon belül is a Kellner-ösztöndíjasok szerepét. Szót ejt arról is, hogy a Bard által 
nyújtott programokban való részvételt hogyan befolyásolja az itthoni anyaintézményben 
szerzett felkészítés. 
 



BOZAI ÁGOTA 
Translation in Progress – a Finnegans Wake fordítása 

 
James Joyce Finnegans Wake című műve a 20. század egyik legjelentősebb, legnagyobb 
hatású irodalmi alkotása. Fordításával többen próbálkoztak, ám mindeddig csak töredékek 
jelentek meg magyarul. A komplex, több jelentésrétegű, többes értelmezésre lehetőséget adó, 
rendkívül zenei szöveg valóban nagy kihívás a fordítónak. Mindazonáltal alapos 
kutatómunkával ki lehet bogozni a bonyolult, szándékosan rontott, szójátékosított szavak, 
mondatok jelentését, és kellő kreativitással megtalálható a lehető legpontosabb magyar 
megfelelőt. A Finnegans Wake 1939-ben jelent meg, azóta sem sikerült egészében magyarra 
átültetni. Ennek egyik oka talán az, hogy nyelvünkben az utóbbi 25 évben került az irodalmi 
mainstream szövegekbe az a lexéma-szintű szójáték, a hangzóvariációkkal létesített 
jelentéstöbbszörözés, amit „elvétve,” kávéházi humor szinten már a Nyugatosok is 
alkalmaztak. Joyce utolsó művének fordítása nagy projekt, ennek nyelvészeti, fordítás-
technikai és alkotás-pszichológiai vonatkozásairól szól előadásom. 
 
 

BÜLGÖZDI IMOLA és KATÓ ESZTER 
Cultural Studies – Országismeret? 

 
Előadásunk a magyar anglisztika egyik „mostohagyermekét”, a kultúratudományként vagy 
művelődéstudományként más tanszékeken már ismert és művelt Cultural Studiest és annak 
irodalomtudománybeli alkalmazhatóságát hivatott bemutatni.  
 Az angliai Birminghamből indult, majd gyors és önmagát is kibontakoztató módon 
világszerte elterjedt irányzat az addig tudományos értelemben negligált, ámbár többségi 
társadalmat, az általa alakított és képviselt népszerű kultúrát emelte figyelme középpontjába, a 
korábban uralkodó esszencialista helyett afféle reakcionista megközelítésben vizsgálva azt. A 
magyar tudományos közönség aggodalmaskodóbb képviselői a teljes koncepcióváltást és a 
felsőoktatás és a kutatás intézményi átformálódását emlegették, a bátrabban – ha mégoly 
elutasítóan – gondolkodók a társadalomtudományok interdiszciplináris mezejébe, vagyis az 
irodalomtudománytól biztonságos távolságba helyezték.  
 Célunk, hogy a Cultural Studies magyarországi fogadtatásának és meghonosodásának 
lehetőségeit feltérképezve rámutassunk, hogy az irodalomtudomány területén több szinten 
eredményesen használható társtudományról van szó, amellyel nemcsak magát az irodalmi 
művet, hanem a megközelítés fényében a különböző kortárs kritikai irányzatokat is meg lehet 
jeleníteni (így pl. a dekonstrukciót, a feminizmust vagy a posztkoloniális irányzatot).  
Meggyőződésünk, hogy a gyakorta hangoztatott romboló, kánon-ellenes és középszerűségre 
vivő hatás helyett ez a megközelítés új és releváns aspektusokkal gazdagíthatja a kortárs, de 
még a klasszikus irodalmi alkotások tanulmányozását is. Előadásunkat gyakorlati síkon is 
igyekszünk alátámasztani, méghozzá a 2007 őszén e témában immár másodszorra induló 
szakszeminárium tematikájával és tapasztalataival. 
 
 

CZEGLÉDI SÁNDOR 
A multikulturalizmus alkonya? 

Nyelvi ideológiák és a hivatalos nyelv kérdése az Egyesült Államokban 
 
Az 1980-as évek óta megerősödő „Official English” mozgalom tagállami szinten látványos 
sikereket könyvelhetett el az elmúlt években, mind a kétnyelvű oktatás „erős” formáinak 
visszaszorítása, mind pedig az angol nyelv hivatalossá tétele tekintetében. A többnyelvűség 



ellen fellépő szervezetek által kikövetelt népszavazások tagállami sikerei arra engednek 
következtetni, hogy hamarosan a szövetségi törvényhozás is megszavazza a hivatalos nyelvről 
szóló törvényt. 
 Az előadás a rendelkezésre álló szakirodalom alapján röviden áttekinti az Egyesült 
Államokban uralkodó nyelvi ideológiák jellemző vonásait, majd összegzi az eddig meghozott, 
tagállami szintű „Official English” törvények és alkotmánymódosítások közös vonásait, 
illetve megvizsgálja az 1980-as évek elejétől a Szövetségi Kongresszusba beterjesztett, 
hasonló típusú javaslatokat. Ezt követően összeveti az asszimiláció-orientált „Official 
English” és a pluralista felfogást tükröző „English Plus” kezdeményezések politikai 
támogatottságának alakulását a szövetségi törvényhozásban. 
 Végül, a vizsgált törvényjavaslatok tartalmának és politikai támogatottságának 
alakulása ismeretében megkísérli felvázolni egy, az uralkodó nyelvi ideológiával (és az 
Alkotmánnyal) összeegyeztethető „Official English” törvény valószínűsíthető kitételeit. 
 
 

CSAPÓ CSABA 
A posztmodern drámaesztétika egyik lehetséges kutatási útja 

egy „modern” amerikai szerzőnél: 
A szubjektumalkotás mint az identitás laboratóriuma 

Tennessee Williams kései drámáiban 
 
Bár az „identitás laboratóriuma” szókapcsolatot elsősorban az angol reneszánsz drámákkal 
kapcsolatban használják, a decentralizált, dezintegrált szubjektumot a posztmodern drámák is 
tematizálják. Szubjektumelméleti szempontból sok hasonlóságot mutat az angol reneszánsz és 
posztmodern dráma: mindkét esetben a régi identitások és szubjektumpozíciók megszűnőben 
vannak, míg az újakat most kell megalkotni. A posztmodern dráma az egyén „másságát” 
állítja a középpontba, vagy a metateatralitást hangsúlyozva (Pirandello, Brecht, Genet, 
Weiss), vagy a társadalom normalizációs folyamatára, az ideológia működésére rámutatva, 
amely mindig megpróbálja visszaintegrálni a társadalmi normákat megszegő egyedet. 
 Előadásomban rámutatok, hogy Tennessee Williams kései drámái a posztmodern 
jellegzetességeit mutatják, és azt vizsgálom, hogy Williams kései drámáiban milyen, a sikeres 
korszakához képest új dramaturgiai módszerekkel konstruálja karaktereinek szubjektumát. 
Mindezekkel együtt kísérletet teszek egyfajta posztmodern drámaesztétika kidolgozására a 
magyarországi amerikanisztikán belül. 
 
 

CSEPREGHY HENRIK 
Shakespeare műveinek középiskolai oktatása Magyarországon 

a múltban és napjainkban 
 
A dolgozat végigköveti William Shakespeare műveinek magyarországi oktatását a 
középiskolákban, összehasonlítva a különböző, a történelem folyamán, illetve napjainkban 
használatos középiskolai tankönyvek idevágó szövegeit. Figyelmet kapnak a tankönyvi 
„elemzések” szövegében előforduló jellegzetes metaforák, rejtett feltételezések, kimondatlan 
állítások, amelyek remélhetően bepillantást engednek a kor irodalomhoz, ezen belül 
Shakespeare drámáihoz, való általános hozzáállásába, elvárásrendszerébe. Ez azért lehet 
különösen fontos, mert sokan közülünk a középiskolában foglalkoznak először (néhányan 
egyben utoljára) rendszeresen az irodalommal, ezért az itt kialakult interpretációs stratégiák 
meghatározóak egész hátralevő életünkben. 
 



CSILLAG ANDRÁS 
Az amerikai országkép változásai 

 
Az Egyesült Államok az utóbbi időben globális imázsproblémával küzd; külföldi megítélése 
hullámzó. Az amerikai tömegkultúra hódítása töretlen, ám a világ széles közvéleményének 
szemében az ország presztízse a hidegháború óta inkább negatív irányba tendál. Míg az USA 
egyfelől a demokrácia elveinek szószólója, a gazdasági fejlődés motorja, addig a 
világpolitikában játszott szerepe szuperhatalmi jelleget öltött s „birodalmi túlterjeszkedéssel” 
vádolják. Hibáztatják külpolitikájának esetenkénti unilateralizmusát, gazdaságának 
globalizációs törekvéseit. Sikertelen iraki háborús stratégiája a vietnami fiaskóhoz hasonlóan 
ártott az ország népszerűségének. A nemzetközi terrorizmus ellen küzdő Bush-kormány utóbb 
a „gyengéd hatalom” s a civil diplomácia eszközeivel is igyekszik javítani helyzetén. Az 
előadás az amerikai országkép változásának okait, politikai összefüggéseit igyekszik feltárni, 
miközben a kormány és a média reagálását is bemutatja. 
 
 

CSIZÉR KATA és KORMOS JUDIT 
Az idegen nyelvi motiváció kutatása a 21. században: 

Egy strukturális modell felépítése 
középiskolás és egyetemista nyelvtanulók csoportjára 

 
A 21. század globalizálódó világában, az információs technológia korszakában különleges 
figyelmet kell fordítanunk az egyre terjedő globális nyelv (Crystal, 2003), az angol, 
elsajátításához köthető jelenségek vizsgálatára. Köztudott tény, hogy az idegen nyelvi 
motiváció fontos előrejelző változója a nyelvtanulás eredményességének; továbbá bizonyított, 
hogy a motiváció egy soktényezős látens konstruktum, amelyet éppúgy befolyásolnak a 
tanuláshoz, nyelvhez kapcsolható attitűdök, mint a nyelvtanulók saját magukról alkotott 
nyelvtanuláshoz köthető elképzeléseik (Bárdos, 2000; Dörnyei, 2005; Gardner, 2001; 
Nikolov, 2001; Réthyné, 2003). Azonban keveset tudunk arról, hogy milyen motivációs 
eltérések találhatók a különböző korosztályhoz tartozó nyelvtanulók között abból a 
szempontból, hogy a motiváció egyes komponensei hogyan befolyásolják a motivált tanulást. 
A fenti probléma elemzéséhez 2006 tavaszán több mint 400 középiskolás és egyetemista 
nyelvtanulótól gyűjtöttünk kérdőíves adatokat. Előadásunk témája a motivációs tényezők 
kapcsolatrendszerének feltárása strukturális modellezés segítségével. A modellünkben a 
magyarázandó változó a diákok motivált tanulási viselkedése. Eredményeink alapján látható, 
hogy az angol mint nemzetközi nyelv nagyon fontos motiváló tényező. Modellunk 
bizonyítékul szolgál Dörnyei (2005) új motivációs elméletére, melyben központi szerepet 
játszik a nyelvtanulói énkép. Előadásunk bemutatja azokat a legmodernebb statisztikai 
eljárásokat, melyek az alkalmazott nyelvészet területén jelenleg rendelkezésünkre állnak és 
rávilágít az alkalmazott nyelvészet és a szociálpszichológia, illetve személyiségpszichológia 
határos területeire.  
 
 

DÁVID GERGELY 
A Közös Európai Referenciakeret az idegen nyelvtudás mérésében 

 
Az idegen nyelvtudás mérését a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei szerint kell 
végezni – Magyarországon jogszabály által is előírt módon. Ehhez arra van szükség, hogy a 
nyelvvizsgákat a KER-hez illesszék, azaz validitásukat a KER-hez képest állapítsák meg. Az 



Európa Tanács (ET) nyelvpolitikai osztálya útmutatásai szerint az illesztési eljárás utolsó 
szakasza az empirikus validálás. Az előadás ennek problémáival foglalkozik.  
 Az illesztési munka, a zsargonban „KEResítés”, az emberi faj keletkezéséhez kicsit 
hasonló kérdést, az „egy vagy többes eredet” kérdését veti fel. Azonban az ET gondozásában 
publikált, bemért feladatok, melyek az állítások szerint adott szintet mérnek és az itthoni 
illesztés, mérések támpontjai lehetnének, nem ugyanabban a mérési kontextusban születtek és 
ezért e mérési skálák összevethetősége nehéz. A Dialang pl. teljesen más skála alapján 
minősítette itemjeit, mint North, aki a KER szintleírásait eredetileg bemérte. Az is felvethető, 
mi a kapcsolat adott, „KEResített” vizsgafeladatok és maga a KER között, ha, mint North írja, 
„A logitskála csak arra az elemzésre vonatkoztatható, amelyben keletkezett.” Hogyan lehet 
akkor egy már bemért és elfogadott, sőt ajánlott feladatokat a „KEResítésre” felhasználni úgy, 
hogy az eredmények egymás között is értelmezhetők legyenek? Elég-e az, ha publikálják, 
„nekünk ez a feladat B2 szintű volt” és az már nem érdekes, milyen mérések alapján B2? 
Vagy elegendő, ha a lefolytatott eljárások legitimálják a szintmérést? Az előadás 
magyarországi nyelvvizsgák körében és az ELTE-n végzett kutatásokat ismertet. 
 
 

DOBSON, GORDON 
Tertiary ESP: What do our students really, really want? 

 
This presentation will share the results of recent small-scale research into the workplace 
language needs of university students at the Department of English Applied Linguistics of 
Eötvös Loránd University in Budapest.  
 As the new BA programme requires students to graduate with usable and marketable 
skills, this research sought to ascertain the perceived needs of students enrolled for various 
skills and content-based language courses run under the English for Specific Purposes (ESP) 
rubric.  
 Along with questionnaire data provided by the students, a number of ESP teachers 
were asked about the language knowledge and skills needed by their students to function 
effectively in a professional context, and how they, as teachers, considered their courses met 
such needs. In order to put the data won from both sets of questionnaires into perspective, the 
views and experiences of a group of public and private sector end-users were also collected.  
 It is commonly held that students frequently attend ESP courses merely to gain short-
term advantage, for example by pepping up their CVs to improve employment prospects. 
However, refreshingly, the research revealed more long-term perspectives. This and other 
findings should offer useful insights to colleagues involved in tertiary ESP teaching. 
 
 

DORÓ KATALIN 
Szókincsfelmérés angol szakos egyetemisták körében: 

egy átfogó felmérés tapasztalatai 
 
Számos kutatás bizonyítja, hogy a szókincs, a morforlógiai, szintaktikai és pragmatikai 
ismeretekkel együtt milyen fontos szerepet játszik egy idegen nyelv ismeretében. A megfelelő 
szókincsismeret szerepe különösen fontos olyan diákok esetében, akik tanulmányaikat a 
célnyelven folytatják. Míg egyre több, az angol mint idegen nyelv szókincsével foglalkozó 
nemzetközi tanulmányt olvashatunk, addig a magyar diákok körében végzett kutatások száma 
meglehetősen csekély, azok is általában a szókincs egy bizonyos részkérdésével foglalkoznak. 
Az előadásom egy 2006-ban szegedi angol szakosok körében végzett átfogó szókincsfelmérés 
tapasztalatait mutatja be. A hallgatók által kitöltött standardizált aktív és passzív 



szókincsteszt, egy szabad asszociációs feladat és egy általuk írt esszé lexikai adatainak 
kvantitatív és kvalitatív elemzését végeztem el. A statisztikai adatfeldolgozás azt mutatja, 
hogy a különböző részeredmények között eltérő mértékű, de szignifikáns összefüggés van. 
Mivel a gyakorlatban gyors tesztelés alkalmával ritkán van lehetőség egynél többféle 
szókincsfelmérő használatára, a kipróbált tesztfajtákon elért eredmények közötti korreláció 
mértékének ismerete lehetővé teszi számunkra azt, hogy a későbbiekben egy részeredmény 
ismeretében is átfogóbb következtetéseket vonhassunk le a hallgatók szókincsismeretéről.  
 
 

DÓCZI BRIGITTA 
Az idegen nyelvi mentális lexikon fejlődése 

 
Az idegen nyelvtanulás során az egyik legfontosabb tudásanyag, amit a nyelvtanulóknak el 
kell sajátítaniuk, az idegen nyelvi szókincs. A mentális lexikon vizsgálata nem csak a 
nyelvtanulás kutatásának áll a középpontjában, hanem a pszicholingvisztika egyik fontos 
területe is. Az előadás betekintést nyújt középhaladó nyelvtanulók mentális lexikonjába egy 
szókincs-mélységet mérő szóasszociációs feladaton keresztül. Kutatásom annyiban jelent 
újdonságot az alkalmazott nyelvészet területén, hogy nem statikus képet nyújt a mentális 
lexikon szerkezetéről, hanem annak változását követi egy adott tanulói csoport esetében két 
éven keresztül. Ilyen hosszú ideig tartó követéses vizsgálatok ritkaságnak számítanak az 
idegen nyelvelsajátítás területén. Előadásom azt mutatja be, hogyan változott a nyelvtanulók 
szókincsének mélysége két éven keresztül. Tizenöt középiskolai diák vesz részt a kutatásban, 
amely felméri a szókincsben végbemenő változásokat Nation (1990) nyolc szótudás 
kategóriáján keresztül (szóbeli alak, írásbeli alak, nyelvtani és kollokációs viselkedés, 
gyakoriság, stílus, jelentés, asszociációk). Az előadásban a kutatási projekt első és második 
fázisának elemzésére és eredményeire szeretnék kitérni, különös hangsúlyt fektetve a 
szóasszociációk elemzéseire és azokra a változásokra, amelyek a még középhaladó szint alatt 
lévő nyelvtanulók mentális lexikonjának szerkezetében következnek be. Az előadás képet ad 
arról, hogyan fejlődik egy gimnáziumi középhaladó csoport szókincse és miként segíthetjük a 
nyelvtanárokat abban, hogy megértsék a szótanulás mentális folyamatát és ezáltal 
hatékonyabban tudjanak szavakat tanítani. 
 
 

EITLER TAMÁS 
Estuary English: az új angol sztenderd? 

 
Előadásomban arra keresem a választ, hogy az Estuary English (a.m. ’tölcsértorkolati angol’) 
nevű nyelvváltozat hogyan és miért nyer fokozatosan teret a mai brit területi és társadalmi 
nyelvváltozatok között. Ez a térnyerés olyan mértékű, hogy sokan már egy leendő új 
sztenderdről beszélnek, amely a nagyobb presztízsű Received Pronunciationt (RP) is 
kiszoríthatja idővel. 

Az előadás első részében bemutatom e nyelvváltozat szókészleti, kiejtésbeli, alaktani 
és mondattani jellegzetességeit. Ezek után egy népszerű garage stílusú énekes, a Streets 
mögött álló Mike Skinner hangzó szövegeiből álló korpuszon végzett kutatásom eredményeit 
ismertetem. Végül összefüggést fogok kimutatni Skinner identitásjelzési gyakorlatai és az 
Estuary English tipikus beszélőinek társas gyakorlatai között. Az összefüggés kimutatásával 
arra szeretnék rávilágítani, hogy az Estuary English további sorsát (is) nagymértékben 
befolyásolhatja az, milyen hatékonysággal képes megfelelni a beszélők komplex 
identitásjelzési gyakorlatainak és az ezekben manifesztálódó nyelvhasználati stratégiájának. 
Előadásom azt mutatja be, hogyan alkalmazhatók a modern korpusz alapú eljárások 



szociolingvisztikai változatok kutatására és milyen információt nyerhetünk társadalmi 
kérdésekről a nyelvi változatok kutatása során.  
 
 

FARKAS ÁKOS 
A Burgess-recepció helyzete Magyarországon és Európában 

 
Az előadás áttekintést kíván nyújtani a huszadik századi angol irodalom egy kiemelkedő 
alkotójának honi fogadtatásáról a kritikai recepció, a fordításirodalom és a kultúra területén 
végbement elmozdulások érzékeltetésével. 
 Anthony Burgess nálunk sokáig csak a Gépnarancs című utópisztikus szatírájának, 
illetve e szatíra híres-hírhedt filmváltozatának köszönhetően vált szélesebb körben ismertté. 
Ez a helyzet sokáig annak ellenére fennmaradt, hogy Péter Ágnestől Takács Ferencen és 
Mesterházi Mártonon át Bényei Tamásig számos kiváló irodalmár és esszéista kollégánk 
igyekezett a szakma és a művelt nagyközönség figyelmét felhívni a hihetetlenül színes 
burgessi életmű nem-narancsszín árnyalataira is. Néhány korábbi próbálkozás – két további 
Burgess-regény magyar nyelvű kiadása, egy izgalmas rádiójáték, két Burgess-musical és egy 
angolul írt, de itthon publikált Burgess-monográfia – után most mintha valóban megtörne a 
jég. Egy neves szépirodalmi kiadónk tavaly átfogó, magyar nyelvű „Burgess-összes” (vagy 
majdnem-összes) megjelentetésére szánta el magát, mely sorozat nyitó darabja – az Enderby-
tetralógia első kötete – az itt felvázolt előadás elhangzásakor már minden bizonnyal a 
boltokban lesz. 
 Ez év őszére hasonlóképp történelemmé vált az időszak legfontosabb külföldi 
Burgess-eseménye is: 2007 júliusában rendezik meg Liverpoolban a Második Nemzetközi 
Anthony Burgess Szimpóziumot. Az utóbbi meghívott előadójaként és az előbbi szerkesztő-
szaktanácsadójaként e két igen fontos Burgess-vonatkozású esemény friss élményeken 
alapuló ismertetésével kívánom zárni az Anthony Burgess fogadtatását bemutató 
előadásomat. 
 
 

FEDERMAYER ÉVA 
Új fejlemények a kritikai kultúrakutatásban 

 
Előadásom három nemrégiben megjelent tanulmánykötetre fókuszál, melyek a kritikai 
kultúrakutatás (cultural studies) jelenlegi válságából kívánnak kitörni. Elemzésemben rá 
kívánok mutatni arra, hogy mindhárom projekt a kritikai kultúrakutatás koncepcionális 
kereteit, módszereit s azok nyelvi-retorikai megjelenítését kívánja átformálni a kritikai 
kultúrakutatás korai korszakához képest radikálisan megváltozott világunkban.  
 A New Cultural Studies (szerk. Gary Hall és Clare Birchall, The University of Georgia 
Press, 2006) szerzői a brit Birminghami Iskola (CCCS) markánsan baloldali, szociológiai 
irányultságú hagyományainak látszólag ellentmondva ezúttal új elméleti kalandokba kívánnak 
bocsátkozni s a diszciplína megújításának lehetőségét erősebb elméletiségben, új konceptuális 
modellek mentén látják megvalósíthatónak. Az American Cultural Studies (szerk. Catherine 
A. Warren és Mary Douglas Vavrus, University of Illinois Press, 2002) c. tanulmánykötet 
szerzői viszont az amerikai iskola erős elméletiségének, posztmodern/posztstrukturalista 
„kontinentális” textualizmusának kívánnak hátat fordítani egy radikális társadalmi 
aktivizmushoz közelítő, a dolgok történetiségére figyelő, pragmatista szemlélet jegyében. A 
Not Only The Master’s Tools (szerk. Lewis R. Gordon és Jane Anna Gordon, Paradigm 
Publishers, 2006) tanulmányírói az afro-amerikai kritikai kultúrakutatást „fehér” és „fekete” 



kulturális hagyományokra építve, azokat egymással ütköztetve kívánják megalapozni, a 
kritikai kultúrakutatást egyfajta „poszt-európai” tudományosság keretei közé helyezve. 
 Célom, hogy a három irány feltérképezése mellett szót ejtsek a kritikai kultúrakutatás 
magyarországi alkalmazhatóságáról is. 
 
 

FEKETE HAJNAL, ÖSTÖR ZSUZSA, DOBOS KATALIN 
Közvetítőkészséget mérő magyarországi vizsgák szintillesztése  

a Közös Európai Referenciakeret nyelvi szintjeihez: 
elméleti modellezés, szintleírások fejlesztése 

(kísérleti projekt) 
 
Mi legyen a közvetítőkészséget mérő feladatok sorsa Magyarországon a Közös Európai 
Referenciakeret (KER) szintillesztési akkreditációs folyamatában? A hazai 
nyelvtudásmérésben hagyományosan jelen van a közvetítőkészség mérése – a KER nyelvi 
standardokat meghatározó jelenlegi rendszerében azonban nem találunk még a 
közvetítőkészséggel mért nyelvi teljesítményeket leíró, szintillesztésre alkalmas skálákat. 
Hogyan illesszük mérési gyakorlatunkat a KER szintekhez? 
 Elméleti nyelvtudásmodelljében a KER kijelöli a közvetítőkészség helyét, 
feladatmegoldási kontextusban definiálja a közvetítés nyelvi tevékenységét. A fordításkutatás 
újabb tendenciái szituatív kognitív felfogásból, a nyelvi feladat által meghatározott 
kontextusban közelítik meg a fordítás tevékenységét. Az elméleti alapok tehát rendelkezésre 
állnak vizsgafeladatokban nyelvi közvetítőkészséget mérő teljesítmények szintleírásainak 
fejlesztéséhez. 
 A Közvetítőkészség Projekt 2007 három általános nyelvet és három szakmai nyelvet 
mérő vizsgaközpont közreműködésével arra tesz kísérletet, hogy az újabb fordításkutatási 
eredményekkel összhangban meghatározza az egyes feladattípusokban mért elméleti 
konstruktumokat, modellezze a közvetítőkészséget mérő feladatokat, valamint a 
vizsgaközpontok gyakorlatában használható szintleírásokat fejlesszen, és empirikus alapon 
ezeket validálja. A közvetítőkészséget mérő feladatok szintillesztésének elméleti 
megalapozottságát erősítve a Projekt reméli, hogy eredményeinek pozitív visszahatása lesz a 
nyelvvizsgáztatás és a nyelvtanítás napi gyakorlatára, és hozzájárulhat az újabb 
fordításkutatási eredményekkel összhangban levő, korszerű gyakorlati pedagógiai szemlélet 
erősödéséhez. Az előadás a Projekt eddigi munkáját és eredményeit, valamint további terveit 
mutatja be. 
 
 

FORINTOS ÉVA 
Az Ausztráliában élő magyar kisebbség egyik írott nyelvváltozatának 

kontaktusnyelvészeti vizsgálata 
 
A jelen kutatás azt vizsgálja, hogy az ausztráliai magyar kisebbség által használt magyar 
nyelv hogyan működik távol tradicionális környezetétől, Közép-Európától, ott ahol egy másik 
nyelv, az ausztráliai angol a domináns. A kutatás középpontjában ezen kisebbség egyik írott 
nyelvváltozatának a vizsgálata áll, különös tekintettel azokra a jelenségtípusokra, amelyeket a 
nyelvi kontaktushelyzet hoz létre. A kutatás illeszkedik a kortárs kontaktlingvisztikai 
vizsgálatok fő vonulatához, amennyiben hozzájárul a kontaktusban lévő nyelvek korpusz-
alapú lexikális és grammatikai vizsgálatához és leírásához. 
 A kutatás során azokat a lexikai kontaktus-jelenségeket vizsgálom a későbbiekben 
részletezett szempontrendszer szerint, amelyekben a standard magyar nyelvváltozat és az 



ausztráliai magyar nyelvváltozat eltér egymástól, vagyis azokat a lexikai elemeket, amelyek 
az ausztráliai magyar nyelvhasználat részét képezik, viszont a standard magyar 
nyelvváltozatban nem találhatók meg. Mind intralingvális, mind interlingvális lexikai 
kontaktus-jelenségeket vizsgáltam. Az interlingvális jelenségeket Winford (2003: 42-43) 
kategóriái szerint osztályoztam. Az intralingvális lexikai jelenségeket az alábbi négy 
csoportba osztottam: anyanyelvi kreáció, jelentéskiterjesztés, kollokáció és kontamináció.   

A kutatás további lényeges céljának tekintettem, hogy fonológiai és morfofonológiai 
kutatást végezzek azért, hogy megvizsgáljam, az ausztráliai magyar korpuszban található ún. 
„derivációs vegyülékszavak” hogyan integrálódtak a magyar nyelvbe. A kutatás lényegében 
azt vizsgálta, hogy (i) a magyar helyhatározói szuffixum változatot; (ii) a kötőhangot (ha 
szükséges) a tárgyrag előtt; (iii) az eszközhatározói szuffixum változatot; (iv) a kötőhangot 
(ha szükséges) a többes szám jele előtt a magyar nyelv vagy az angol nyelv kiejtési szabályai 
szerint választják-e, hogy a magyar nyelv magánhangzó-harmónia szabályának megfeleljen. 

A morfológiai vizsgálat célja egyrészt az volt, hogy áttekintést adjon: a befogadó-
nyelv morfológiai szintjére milyen mértékben hat a nyelvi interferencia, másrészt hogy a 
nemzetközi szakirodalom kutatási eredményi alkalmazhatók-e az ausztráliai magyar 
korpuszra. Egy további kutatás azt vizsgálta, hogy az ún. „derivációs vegyülékszavak” vagyis 
a főnevekből képzett melléknevek a magyar nyelv vagy az angol nyelv szóképzési szabályai 
szerint képződtek-e. 
 
 

FRANK TIBOR 
Birodalmi tudat és nyelvi infláció 

 
A mai amerikai angol nyelvben a jelenségek erős felfokozása, értékük állandó túlbecsülése 
figyelhető meg. Túlburjánoznak a jelzők és határozószók, mindent különös és ritkának 
feltüntetett fény ragyog be, nincs minősítés túlértékelés nélkül. Ez a jelenség különösen erős 
az Egyesült Államok két partvonalán, s azon belül is New Yorkban és Kaliforniában. Az itteni 
közszereplők, s különösen a politikai és a művészeti élet résztvevői állandó versenyben állnak 
a felsőfokú minősítés rafinált eszköztáráért, a különlegesség, a kiválóság, a sikeresség stiláris 
elismeréséért. 
 A túlfűtött szóhasználat, az inflált nyelv kapcsolatban van az amerikai hegemónia, a  
birodalmi tudat kiteljesedésével, az amerikai kiválóság, az egyediség, az exceptionalism mai, 
újbóli virágzásával. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető az amerikai kifejezésmód 
klisészerűségének erősödése, s nemcsak a szavak, hanem az artikuláció és a mimika terén is. 
Az előadás egyrészt e jelenségek amerikai előzményeit, másrészt a nyelvi infláció és a 
kifejezési sablonok birodalmi kapcsolódási pontjainak más korokban és országokban (a 
napóleoni Franciaországban, a 19. század végi Magyarországon, a brit birodalom 
fénykorában, a Szovjetunióban, a náci Németországban) megfigyelhető párhuzamait 
vizsgálja. A jelenséget kapcsolatba hozza a ciklikus történetszemlélet klasszikusaival (Vico, 
Spengler, Toynbee, Collingwood) és mai irodalmával (Paul Kennedy, Peter Turchin, Robert 
Gilpin, Thomas Donnelly, Emmanuel Todd, Joseph S. Nye, Jr.). 
 
 

FRIEDRICH JUDIT 
Egy internet-alapú megoldás az osztmányok kiváltására 

kortárs angol irodalom előadásokhoz 
 
Az előadás egy folyamatban lévő kutatásról számol be, amelyben azt vizsgálom, milyen 
módon lehet az előadásokon túlmutató anyagokra felhívni a hallgatók figyelmét korszerűen és 



a hallgatók számára is élvezhetően. Az internet-alapú vagy CD-ROM-on elérhető tankönyvek 
mellett egy más típusú oktatási segédanyagot igyekeztem kidolgozni, amely nem helyettesíti a 
tankönyvet, sem az egyetemi előadást, hanem a művek olvasásához, az előadások 
követéséhez, illetve a vizsgára való felkészüléshez ad segítséget. A kortárs angol irodalom 
esetében a legtöbb anyag csak interneten hozzáférhető. Ebből kiindulva olyan webhelyet 
igyekeztem kidolgozni, amelyen a kiválasztott szerzőről és műről megjelenítek néhány 
irányító idézetet és kérdést, de irányítom a hallgatót az elmélyültebb keresés felé is azzal, 
hogy a szerintem legérdekesebb weboldalak, interjúk, cikkek, szakkifejezések megtalálását 
közvetlen linkekkel segítem elő. Ez részben irányított tanulás, hiszen a linkekkel jelzem, 
milyen ismereteket tartok fontosnak, részben nyitott keresés, amit egyetemisták esetében 
nagyon lényegesnek tartok. Mivel webhelyről van szó, s nem CD-ROM-ról, és mivel nem 
adom közre az előadás anyagát, nem keltem azt az illúziót, hogy a weboldal meglátogatásával 
a felkészülés elvégeztetett, sőt: arra biztatom a látogatót, hogy a maga ütemében és 
érdeklődésének megfelelően keressen tovább. Fontosnak tartom a webes megjelenítés 
minőségét is: lehetőség szerint olyan webhelyet kell kialakítani, amelyet szívesen látogatnak 
az internethez már régen hozzászokott hallgatók is. 
 
 

FUTÁSZ RÉKA 
Az elméleti tudományos dolgozat retorikai struktúrája 

 
Az előadás doktori kutatásom egy részét mutatja be, mely az elméleti tudományos dolgozat 
struktúrájának elemzésével foglalkozik. Előadásomban rámutatok arra, hogy mennyiben 
különbözik egymástól az angol nyelvű elméleti, illetve empirikus kutatást bemutató 
tudományos dolgozat struktúrája. Noha az angol nyelvű szakirodalomban különösen sok 
kutatásról olvashatunk az empirikus dolgozatok különböző aspektusairól, az elméleti 
dolgozatok jószerivel csak az említés szintjén szerepelnek. Az elméleti dolgozatok közelebbi 
vizsgálata különösen releváns lehet a bölcsészettudományok számára, hiszen például az angol 
szakos bölcsészhallgatók elsősorban elméleti dolgozatokat írnak tanulmányaik során, illetve a 
tudományos pályát választók is gyakran ezen műfaj keretein belül publikálják kutatási 
eredményeiket. Az angol példa hasznos lehet továbbá a magyar kontextusban is, hiszen a 
globalizáció hatására egyre inkább tapasztalhatjuk az angol minták térnyerését más nyelveken 
való publikálás esetében is. 
 
 

HARGITAI MÁRTA 
Modern angol Shakespeare-fordítások 

 
Előadásom témájául a mai modern angol Shakespeare-fordításokat választottam, mert tanári 
pályafutásom alatt megfigyeltem, hogy a hallgatók egyre gyakrabban olvassák magyarul a 
kötelező irodalmat, illetve angolul sokan csak a rövidített, könnyített, átírt változatokat 
választják, és még ennél is népszerűbb, hogy az internetről letöltik a cselekmények 
összefoglalóit, és ezekből készülnek a vizsgákra.  
 A BA-rendszer bevezetésével új nehézségek merültek fel a felsőoktatásban, melyekre 
nagyon rövid időn belül megoldást kell találnunk. Ezek közül a 3-éves képzésben résztvevők 
irodalom oktatásával kapcsolatos problémákra hívnám fel a figyelmet, egész pontosan arra, 
mennyi, milyen nehézségi fokú és konkrétan mely irodalmi műveket és a korszakokhoz 
kapcsolódó kritikai irodalmat tegyük kötelező illetve ajánlott olvasmánnyá. 



 Vajon megengedhető-e, vagy indokolható-e, hogy Shakespeare-t – akárcsak az óangol, 
és középangol szövegeket – modern fordításban olvassák? Milyen modern Shakespeare-
fordítások érhetőek el, és ezek milyen színvonalat képviselnek? 
 Megvizsgálom az interneten elérhető vagy ott beszerezhető ilyen jellegű szövegeket, 
és összehasonlító elemzés során kimutatom az “updating” buktatóit. 
 
 

HOLLÓ DOROTTYA 
Mérlegen az angol szak 

 
A felsőoktatási reform-folyamatok arra ösztönözik az egyetemi oktatókat és 
oktatásszervezőket, hogy megvizsgálják, milyen értékeket kell a korábbi és a jelenlegi 
képzésből átvinni a folyamatosan bevezetésre kerülő új képzési rendszerbe, illetve milyen 
tartalmi és módszertani megközelítéseket kell megújítani. Sok más bölcsész szakhoz 
hasonlóan, az angolszakos képzés fejlesztésének egyik nagy dilemmája, hogy a három 
egymásra épülő képzési szakasz közül elsősorban az első kettőben, azaz a BA-ben és az MA-
ben, hogyan jelenjenek meg a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható tudás- és 
készségterületek és a szakterület akadémikus elvárásai. Nyilvánvaló, hogy mind az elméleti 
alapokat biztosító és a gyakorlati életre felkészítő tudást biztosítanunk kell az angolszakos 
képzésben, de ahhoz, hogy ezt miként tegyük, érdemes többféle szempontot figyelembe 
venni. A képzés formai követelményeinek meghatározása már megtörtént. A programok 
tartalmi fejlesztése azonban most van folyamatban. Ezt a folyamatot segítheti, ha 
megvizsgáljuk, mi a véleménye és tapasztalata az elmúlt néhány évben végzett angol szakos 
hallgatóknak a képzésükről. A beszámoló egy kérdőíves kutatást összegez, és volt diákjaink 
visszajelzése alapján rámutat arra, milyen kvalitásokat érdemes feltétlenül megtartani és 
továbbfejleszteni az új képzési formákban, és mit lenne jó megújítani.   
 
 

HORGAS JUDIT 
Civilizált vadonunk – az ökokritika kihívásai 

 
A viszonylag fiatal, angolszász gyökerű ökokritikai iskola ma is elsősorban angol 
nyelvterületen jelentős, a kutatók is többnyire angol nyelvű művek elemzésével foglalkoznak. 
Az előadás legfontosabb célkitűzése, hogy ezt a hazánkban még jobbára ismeretlen kritikai 
iskolát bemutassa az angol-amerikai kultúrával foglalkozó szakembereknek és a más területen 
kutató irodalomtörténészeknek. Az általános bemutatáson túl néhány jellegzetes példával 
próbálom érzékeltetni az ökokritikában rejlő kritikai lehetőségeket: a reneszánsz angol 
drámairodalom, a 19. századi angol regény és a kortárs amerikai próza egy-egy részletét 
elemezve irodalom és ökológia kapcsolódási pontjait keresem.  
 Az irodalomkritikai szempontból új lehetőségeket kínáló iskola a kutató társadalmi 
felelősségét is felveti: a tárgyalt mű távolságtartó vizsgálata helyett az ökokritikus sokszor 
önvizsgálatra kényszerül, amikor az irodalmi mű elemzésekor ember és természet, ember és 
környezet viszonyát kutatja. A 21. századi ember legégetőbb problémáinak gyökerét, s ezek 
irodalmi megfogalmazását keresve az ökokritika összekapcsolja a múltat és a jövőt, és ezzel a 
friss szemlélettel segíti az irodalomtudomány megújulását. 
 
 



JAKABFI ANNA 
Kanadisztika az ELTE-n 1979 és 2007 között 

 
A kanadisztika oktatását Jakabfi Anna az ELTE-n speciális kurzusként indította meg 1979 
szeptemberében, majd választható tantárgyként folytatódott oktatása az 1980-as években. 
1994-ben került bevezetésre a 10 tantárgyból (irodalom, történelem, kultúra, stb.) álló 
Program. Ebben már Kenyeres János és korábbi ELTE tanítványok, ill. rövidebb-hosszabb 
ideig kanadai, osztrák, belga, német vendégprofesszorok is résztvettek. 2002 februárjában 
kaptuk meg a Kanadai Stúdiumok Központ rangot a kanadai kormánytól. Az oktatók további 
tudományos fokozatokat szereztek. 1999-ben több mint 100 résztvevővel nemzetközi 
konferenciát rendeztünk. Eddig kb. 2000 könyvet ill. folyóiratot kaptunk részben a kanadai 
kormánytól, részben kanadai vendégelőadóktól. Eddig 60 megvédett szakdolgozatot 
készitettek hallgatóink. 2006-ben Kenyeres Jánost a Közép-európai Kanadisztikai Szövetség 
elnökévé választották, Jakabfi Annát pedig kanadisztikai emléklappal díjazták a közép-
európai kanadisták eddigi tudományos és oktatói tevékenységéért. Az ELTE oktatók számos 
európai, kanadai nemzetközi konferencián szerepeltek, nagy számban jelentettek meg 
publikációkat. Kenyeres János harmadik éve vendégprofesszorként tanít jelenleg a Torontói 
Egyetemen. Számarányaiban megtízszereződött a kanadai órák iránt érdeklődő ELTE 
hallgatók száma. 
 
 

JENEI GABRIELLA 
A referenciális kohézió elemzése korszerű megközelítésben 

 
Előadásomban legutóbbi kutatásunk eredményeiről szeretnék beszámolni, melynek célja egy 
már létező, a szövegkohézió elemzésére szolgáló taxonómia (Halliday & Hasan 1976; 
Halliday 1985) érvényességének és megbízhatóságának vizsgálata volt. A taxonómia számos 
kutatás alapjául szolgált, nem csak az alkalmazott nyelvészet, hanem a pszicholingvisztika és 
a nyelvpedagógia területein is; előnye, hogy a kohézióhoz hozzájáruló nyelvi jelenségek 
széles skáláját veszi figyelembe, azonban megbízhatóságáról ezen tanulmányok nem tesznek 
említést. Mivel szándékunk a taxonómiát további kutatásokhoz használni, meg kell 
bizonyosodnunk érvényességéről korpuszalapú kutatások és az elmúlt harminc év kutatási 
eredményeinek figyelembevételével, és amennyiben szükséges, el kell végeznünk a megfelelő 
módosításokat. Kutatásunk az első lépés e cél érdekében.  
 A kutatás egyrészt a referencia (a taxonómia által vizsgált egyik jelenség) 
konstrukciójának, műveleti definíciójának érvényességére, valamint a taxonómia alkalmazása 
során felmerülő elemzési problémák felderítésére irányult. Összesen tíz alkalmazott 
nyelvészeti témájú cikk absztrakt részét elemeztük a már említett taxonómia alapján. Az 
adatokat egyrészt két elemző ismételt elemzései szolgáltatták, másrészt az általuk készített 
részletes leírás az elemzés során felmerült módszertani problémákról. Az előadás első 
részében a referencia konstrukciója meghatározásának nehézségeire szeretnék rámutatni. 
Meghatározásának nehézségét főként a kohézió nyelvtani kategóriáinak átfedései, valamint a 
referencia kifejezésére használt kifejezések többértelmű használata okozza. Az előadás 
második részében összegezném az eredmények, az elemzők reflexiói és más elméleti 
megközelítések alapján született javaslatokat az eredeti taxonómia módosítására, annak 
érdekében, hogy az érvényesebb és megbízhatóbb eszköz legyen a szövegkohézióhoz 
hozzájáruló referencia vizsgálatához. 
 
 



KATÓ ESZTER 
Jöhet-e valami jó Dél-Afrikából? 

Messziről jött írók és irányzatok magyarországi fogadtatása és alkalmazhatósága 
 
Amikor az etikai irodalomkritika mibenléte a kortárs irodalomkritikában vagy más 
tudományos eszmecserében ma témaként felmerül, már-már klasszikus problémákba 
ütközünk: a felszínesen tekintve magától értetődő, mégis filozófiai mélységeket rejtő irányzat, 
s a szerzők, akiknek neve ezt fémjelzi mintha mind a „messziről jött” kategória áldozataivá 
lettek volna Magyarországon. Fogadtatásuk és értelmezésük – ha mégoly irodalmi – 
sztereotípiákra alapszik, irodalmuk, kritikáik legfeljebb érintőlegesnek nevezhetők, amelyeket 
ráadásul egyfajta kánon-elvű időket idéző „tudományos gyanakvás” is körülvesz.   
 Előadásom fő célja az etikai irodalomkritika ismertetése, általános 
alkalmazhatóságának feltérképezése. A hagyományosan alapvetően az irodalmi produktumra 
alkalmazott fogalmat újjászerezve a Wayne Booth által indított és újabban Derek Attridge 
nevével fémjelzett iskola alaptézise az, hogy az irodalom, tágabb értelemben a bennünket 
körülvevő történetek maguk aktívan formálják, alakítják emberi tapasztalatunkat, etikai 
hozzáállásunkat, méghozzá több síkon és módon. Az irodalom életszerűvé tétele ebben az új 
értelmezésben nem aktualizálást jelent, hanem épp ellenkezőleg, önnön olvasói 
hozzáállásunk, s az irodalommal, egyes irodalmi művekkel, ill. magával a befogadási 
folyamattal való viszonyunk újraértékelését. Hogy igazi posztmodern irányzattal állunk 
szemben, azt jól igazolja a mindebben jelenlévő relativitás és a sokszintű alkalmazás 
lehetősége, amelyet egy angol (nyelven íródott) és egy magyar regény vonulatain igyekszem 
szemléltetni. 
 
 

KÁDÁR JUDIT ÁGNES 
Párhuzamok és lehetőségek a kanadisztika és amerikanisztika 

főiskolai oktatásában és kutatásában; a Patchwork Kutatócsoport bemutatása 
 
Szeretném megosztani tanszékünk tapasztalatait a kanadai stúdiumok főiskolai szintű 
bevezetése, majd egyetemi szintre emelése terén, az amerikanisztika berkein belül, különös 
tekintettel azokra a tevékenységekre, melyek más területen is hasznosíthatóak. Régóta 
törekszünk arra, hogy kiszélesítsük az oktatás és kutatás látószögét interdiszciplináris és 
komparatív módon csakúgy, mint társintézményi együttműködés és egy új, modern 
kutatócsoport létrehozásával. Utóbbi, az ún. Patchwork Team egyfelől a tanszék oktatóinak 
kutatómunkáját koordinálja, másrészt egy kibővített munkacsoport keretében hallgatókat von 
be, és egy harmadik körben a világhálón is fórumot hoztunk létre nemzetközi konzultáció 
érdekében.  
 
 

KÁLDOSNÉ SZENDRŐI ILDIKÓ 
A tanári beszéd kutatása szakmai idegen nyelvi környezetben 

Egy osztálytermi megfigyelés eredményei 
 
A tanári beszéd vizsgálata szakmai idegen nyelvi környezetben azért aktuális ma 
Magyarországon, mert az általános nyelv oktatása egyre jobban kiszorul a felsőoktatás keretei 
közül, és helyét a szaknyelvi kurzusoknak adja át. A szakmai idegen nyelvi környezet 
elsősorban abban tér el az általános nyelvi környezettől, hogy az idegen nyelv tanításán és 
gyakoroltatásán kívül a nyelvtanár sok esetben szakmai tudásanyag átadására is kényszerül, 
ami megnövelheti a tanári beszéd arányát. 



 Empirikus kutatások bebizonyították, hogy az idegennyelv-tanítás során elhangzó 
osztálytermi kommunikációban a tanár-diák beszéd aránya kétharmad-egyharmad arányú. A 
jelen előadásban felvázolt kutatásom egyik kérdéseként arra igyekeztem választ kapni, hogy 
hasonló adatok születnek-e egy szakmai idegennyelv-óra esetében is. 
 További kutatási kérdésként merült fel az is, hogy milyen a tanár kérdésfeltevésének 
technikája. Érvényes-e az az általános idegen nyelvi környezetre jellemző állítás, miszerint a 
tanári kérdések jelentős hányada az úgynevezett információ-lekérdező kategóriába tartozik – 
azaz hogyan jellemezhető a tanár kérdésfeltevési technikája, mely kérdések kerülnek a diák 
gondolkodását jobban elősegítő, a gondolatok szintetizálását, értékelését megkívánó, más 
szóval magasrendű kérdések, illetve a felsorolt készségeket nem igénybe vevő, alacsonyrendű 
kérdések kategóriájába. Az osztálytermi megfigyelés alatt elhangzó tanári kérdések 
besorolására Bloom taxonómiáját használtam. Harmadik kutatási témaként a szakmai 
idegennyelv-órán megjelenő anyanyelv-használatot vizsgáltam. 
 Az osztálytermi megfigyelés alanya jelentős, 15 éves angolnyelv-tanítási és szakmai 
idegennyelv-tanítási tapasztalattal rendelkező nyelvtanár, akitől – az osztálytermi 
megfigyelést megelőzően – egy mélyinterjú keretében sikerült megtudni azt, hogy hogyan 
vélekedik saját tanári beszédéről. Előadásomban röviden kitérek az osztálytermi megfigyelés 
és az interjú során nyert adatok összevetésére is. 
 
 

KÁROLY KRISZTINA 
Szerzői jelenlét az angol tudományos szövegben 

 
Korunk angol nyelvű tudományos diskurzusa jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt 
évtizedekben. Empirikus kutatások igazolják, hogy a korábban jellemző személytelen 
hangnemet egyre inkább a személyes hangvétel, a szerzői identitás explicit megjelenése váltja 
fel a tudományos írásokban (pl. Clark és Ivanič, 1997; Flowerdew, 2000; Hinkel, 1999; 
Hyland, 1999, 2002; Ivanič, 1997). A szerzői identitás hatékony kifejezése elengedhetetlen 
feltétele a sikeres érvelésnek, s ily módon meghatározó tényező a tudományos szöveg 
megítélésében is. Keveset tudunk azonban arról, hogy az angolt idegen nyelvként tanuló, 
magyar anyanyelvű egyetemi hallgatókat miként segíthetjük tudományos munkájuk során e 
képesség elsajátításában. 
 Az előadás egy olyan korpusz-alapú kutatás eredményeiről számol be, melynek célja e 
probléma megvilágítása az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia terén. Angol nyelvű 
szakfolyóiratokban publikált tanulmányok és a magyarországi angolnyelv-tanulói korpusz 
(Hungarian Corpus of Learner English) szakdolgozatokból álló alkorpuszának összehasonlító 
elemzésén keresztül az előadás arra világít rá, hogy a két korpusz milyen eltéréseket mutat a 
szerzői identitásra utaló névmások gyakorisága és retorikai funkciója szempontjából. A 
szövegelemzést interjúk egészítik ki, amelyekben angol szakos hallgatók számolnak be arról, 
hogy miként vélekednek az angol tudományos diskurzus hangnembeli sajátosságairól. 
 Érdekes módon a szövegelemzésből és az interjúkból származó adatok 
ellentmondanak egymásnak. A korpusz-alapú gyakorisági elemzés szerint a 
szakdolgozatokban jelentősen nagyobb számban fordulnak elő utalások a szerzőre, mint a 
szakfolyóirat-cikkekben. A konkordancia-elemzés a szerzőre utaló névmások retorikai 
funkciója tekintetében is jelentős eltéréseket mutat. Az interjú-adatok ugyanakkor arról 
tanúskodnak, hogy a hallgatók tudományos stílusról alkotott felfogása nincs összhangban írói 
gyakorlatukkal, többségük ugyanis a személytelen hangnem dominanciája mellett foglal 
állást. Az előadás rávilágít az eredmények pedagógiai implikációira is. 
 
 



KÁROLY KRISZTINA, FUTÁSZ RÉKA, JENEI GABRIELLA,  
MAGNUCZNÉ GODÓ ÁGNES, SAZDOVSKA JASMINA, 

TAMÁSI J. GERGELY, TANKÓ GYULA, ZSUBRINSZKY ZSUZSANNA 
Műfajkutatás és nyelvpedagógia 

(Szimpózium) 
 

A nyelvpedagógia napjainkra olyan multidiszciplináris kutatási területté vált, amely a rokon 
tudományágak (pl. diskurzuselemzés, korpusznyelvészet, kontrasztív nyelvészet, 
szövegnyelvészet, alkalmazott nyelvészet, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, pedagógia) 
paradigmáira támaszkodik, s melynek köszönhetően már messze túlnő a hagyományos 
metodika határain. A szimpózium célja, hogy rávilágítson ezek közül egy konkrét 
tudományterület, a diskurzuselemzés, azon belül is a műfajkutatás és a nyelvpedagógia 
érintkezési pontjaira és legfrissebb hazai kutatási eredményeire. Az előadások empirikus 
vizsgálatok eredményeire támaszkodva mutatják be az érvelő, a tudományos és az üzleti 
diskurzus különféle műfajainak sajátosságait és tárgyalják az eredmények pedagógiai 
implikációit. 
 
 

KIMMEL MAGDOLNA 
Tükröm, tükröm mondd meg nékem … 

Innovatív nyelvtanárképzés 
az ELTE egykori Angoltanárképző Központjában (CETT): 

a jelöltek nézetei a tanítási gyakorlat során használt reflektív eszközök hatékonyságáról 
 
Az ELTE Angoltanárképző Központja (ATK) nemzetközi összehasonlításban is innovatív, 
konstruktivista megalapozású tanárképzési programot épített fel a rendszerváltás idején és 
működtetett gyakorlatilag a bolognai folyamat elindulásáig. A konstruktivizmus értelmezési 
keretében vizsgálva a tanulás folyamatában döntő jelentősége van a tanuló előzetes tudása és 
újonnan szerzett ismeretei közötti eltéréseknek, varianciáknak. Egy tevékenység tanulása 
során a tanuló a tevékenységnek a saját maga által érzékelt képét (internal experience) és egy 
külső referenciapontból érzékelt képét veti össze, ebből származik a variancia-élménye. A 
reflektív, tehát visszatükröző eszközök jelentősége ebben érhető tetten: a variancia-élmény 
megteremtésében. Ezért az ELTE Angoltanárképző Központjának hároméves tanárképzési 
programja nagy hangsúlyt fektetett a reflektív eszközök alkalmazására, különösen az 
egytanéves, később félévesre redukált tanítási gyakorlat során. Többek között ezen 
eszközöknek a hallgatók által érzékelt hatékonyságára kérdeztem rá kutatásomban, amelynek 
keretében a hároméves programban tanuló hallgatók utolsó évfolyamával készítettem 
kérdőíves felmérést, majd interjúkat. Az előadásban ismertetem a hallgatók nézeteit a 
reflexiót támogató személyek és eszközök hatékonyságáról. A kutatás eredményei azt 
mutatják, hogy a hallgatók előnyben részesítik a dialógikus reflektív eszközöket az írásos 
eszközökkel szemben. A dialógikus formák hatékonyságának megítélésében is mutatkoznak 
eltérések, ezek közül az egyik legmarkánsabb az, hogy a megkérdezett jelöltek a tanított 
csoport visszajelzésének szignifikánsan nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, mint bármely 
más forrásból származó visszajelzésnek. 
 
 



KORMOS JUDIT, ALBERT ÁGNES, CSIZÉR KATA, DÓCZI BRIGITTA, 
EITLER TAMÁS, KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT, SÁFÁR ANNA, TANKÓ GYULA 

Modern irányzatok az angol alkalmazott nyelvészetben 
(Szimpózium) 

 
A szimpózium célja, hogy képet adjon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol 
Alkalmazott Nyelvészeti tanszékén folytatott kutatásokról. Szimpóziumunk előadói olyan 
különböző alkalmazott nyelvészeti területeket képviselnek mint a szociolingvisztika, a 
pszicholingvisztika, a szövegelemzés, az idegen nyelv elsajátítás kutatása és a nyelvi jogok. 
Az előadások mind például szolgálnak arra, hogy ezen a nemzetközi területen melyek az 
alkalmazott nyelvészet modern kutatási irányzatai és milyen modern kutatási módszerek, 
eszközök és eljárások alkalmazhatók az adott téma vizsgálatára. Az előadások egy része azt is 
illusztrálja, hogy az alkalmazott nyelvészet inter-diszciplináris jellegű, és szoros kapcsolatban 
áll többek között a szociálpszichológiával, a kognitív pszichológiával és a szociológiával. 
Mind az előadásokat megelőző bevezetőben, mind az előadások során megvitatjuk e 
tudományterület társadalmi jelentőségét is.  
 
 

KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT 
A siketek joga az angol nyelvhez 

 
Magyarországon közel 60 ezer siket él, s ezzel ők alkotják hazánk harmadik legnagyobb 
nyelvi kisebbségét. Valamennyien Európai Uniós állampolgárok, az Európai Unió pedig 
minden polgára számára két idegen nyelv elsajátítását tartja kívánatosnak. Magától adódik 
néhány nagyon fontos kérdés: Mi legyen ez a két idegen nyelv annak az egyénnek a számára, 
aki születése óta siket, vagy súlyosan nagyothalló? Ki gondoskodjon arról, hogy a siketek 
számára elérhetővé tegye az idegen nyelveket, például az angolt, mely napjainkban egyre 
nélkülözhetetlenebbé válik?  Az utóbbi években számos tanulmány született a magyarországi 
siketek nyelvi jogairól, a jelnyelv, mint elsődleges nyelv elismeréséről és az oktatásba való 
bekapcsolásáról, ám a siketeknek és nagyothallóknak az idegen nyelvek megismeréséhez való 
jogairól még csak kevés vizsgálat készült. A nyelvtanulás alóli felmentés súlyosan csökkenti 
az érintettek esélyegyenlőségét, hiszen a sikeres tanulás és elhelyezkedés egyik alapvető 
feltételétől fosztja meg az érintetteket. Az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken az 
Esélyegyenlőség a Nyelvoktatásban c. 3 éves projekt keretén belül interjús vizsgálatok 
folynak angolul tudó vagy tanuló siket felnőttekkel annak megállapítására, hogy mennyire 
érzik szükségesnek az angol nyelvvel való megismerkedést, és mi motiválja őket a 
nyelvtanulásban. Eredményeink azt igazolják, hogy a siketek természetes nyelve, a jelnyelv 
segítségével, valamint megfelelő anyagok, eszközök és módszerek alkalmazásával a siketek 
számára is elérhetővé válhatnak az angol nyelvi stúdiumok.  
 
 

KORBEL PÉTER 
Trauma-narráció a 2001. szeptember 11. utáni amerikai irodalomban 

 
Előadásomban azt fejtem ki, hogy egy akkora katasztrófa, mint amely 2001 szeptemberében 
történt New York-ban, hogyan képes az egyén életét akár egy pillanat alatt gyökeresen 
megváltoztatni; illetve, hogy a tragikus eseménynek milyen hosszú távú hatása figyelhető 
meg mind a társadalom, mind az egyén mindennapjaiban. Ezzel a problémával – sokszor 
egymásba fonódva – számos olyan tudomány foglalkozik, mint például a pszichológia, 
szociológia vagy a politológia. Kutatásom az irodalmat használja „hőmérőként”, hogy a 



változások hatását, minőségét és intenzitását lemérje. Négy szerző egy-egy művét állítottam 
kutatásom középpontjába: John Updike „Varieties of Religious Experience” című novelláját; 
William Gibson Pattern Recognition és Jonathan Safran Foer Extremely Loud and Incredibly 
Close című regényét; illetve Art Spiegelman In the Shadow of No Towers című képregényét.  

A művek vizsgálatakor a legnagyobb figyelmet annak szentelem, hogy az adott mű 
narrációja, képi világa hogyan, illetve mennyire hihetően és meggyőzően tükrözi azt a 
traumatikus változást, amelyet szeptember tizenegyedike okozott; valamint annak, hogy az 
egyébként képzőművészetben alkalmazott „assemblage” módszer megjelenhet-e narrációs 
technikaként az irodalomban is. 
 
 

KOVÁCS ÁGNES ZSÓFIA 
Amerika reprezentációi Edith Wharton útleírásaiban 

 
Jelen kutatásom Henry James kultúráról szóló cikkeit, útleírásait, önéletrajzi köteteit és 
előszavait (nonfiction) állítja előtérbe, amelyeket ún. negyedik korszakába (azaz a 
protomodernista nagyregények utáni időszakba) szokás sorolni. A projektben nem 
megkülönböztetni akarom ezeket a „nem irodalmi” szövegeket az „irodalmiaktól”, hanem a 
nonfiction kifejezést inkább az említett, tradicionálisan nem irodalminak számító műfajok 
jelölésére használom. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a szövegek az elmúlt években a James-
kutatás homlokterébe kerültek. James e korszaka a 1990-es évekig nagyrészt érdektelennek 
számított, de ma a hosszú ideig formalista mesternek tartott James erőteljes 
társadalmi/kulturális érdeklődéséről szolgál bizonyítékokkal a kutatók számára. 
Kutatásomban James tradicionálisan nem-irodalminak számító szövegei mellett Edith 
Wharton hasonló jellegű írásainak kultúraelméleti, kultúrkritikai aspektusait is be szeretném 
vonni vizsgálataim körébe. Ezt az teszi szükségessé, hogy e két szerző közös érdeklődést 
mutat mind tematikájuk, mind irodalomelméleti nézeteik tekintetében. E hasonlóságok 
ugyanakkor felvetik a James-féle szempontrendszer relevanciáját Wharton nonfiction 
szövegeiben is. Noha nem-irodalmi szövegeik nagy hasonlóságot mutatnak, mégsem szokás 
ezt a csoportot Jamesével összehasonlítani és párhuzamosan elemezni. Úgy látom, hogy e 
szövegeknek a jamesi non-fiction szövegekhez fogható jelentősége ellenére a Wharton-kritika 
még nem követte a James-szel foglalkozók körében már lezajlott kulturális fordulatot, noha a 
két szerző közti számos hasonlóság igencsak indokolttá tesz egy ilyen kutatást. James 
szempontjából Wharton irodalom- és kultúrkritikai írásaiban azt a kérdést kell feltenni, hogy 
Wharton mit kezd a tapasztalathiány jelenségével, és milyen premisszák teszik lehetővé 
számára, hogy James után még húsz évvel is fantáziát lásson a kultúraközvetítő szerepben. 
 
 

KÖVECSES ZOLTÁN 
Hol is állunk most politikailag? 

Azaz mit taníthat nekünk magyaroknak a kognitív tudomány? 
 
Az angol nyelv tanulmányozása az utóbbi 25 évben a második kognitív fordulat 
megjelenésével új útra lépett. Lehetővé vált, hogy a megismerési folyamatok segítségével 
magyarázzuk az angol nyelv jelentéstani és szerkezeti egységeit. Ilyen megismerési folyamat 
például a kategorizáció és a metaforikus vagy metonimikus gondolkodás. 
 Ezen folyamatok tanulmányozásának köszönhetően lehetővé vált az is, hogy új 
perspektívából lássuk az erkölcs és a politika kategóriáit, valamint az ezekhez kapcsolódó 
gondolkodási folyamatokat. Lakoff (1996) kimutatta, hogy az Egyesült Államokban található 
liberális és konzervatív gondolkodásmód a CSALÁD modelljén alapszik. A CSALÁD 



fogalmát alapvetően kétféleképpen értelmezhetjük: vagy a SZIGORÚ APA vagy a 
GONDOSKODÓ család modellje alapján. Erkölcsi felfogásunk vagy a GONDOSKODÓ 
vagy a SZIGORÚ APA modelljére épül. Mindez politikailag a TÁRSADALOM CSALÁD 
metafora fényében válik fontossá. Ha valaki gondolkodásában a GONDOSKODÓ CSALÁD 
modellt követi, akkor az illető inkább liberális morális politikát követ, míg ha a SZIGORÚ 
APA modellt, akkor inkább a konzervatív politika híve.  
 Kérdés az, hogy ez a kognitív tudományon alapuló elképzelés más országokban is 
működik-e. Vagyis, hogy például Magyarországon is ennek mentén tagolódik-e a politikai 
erőtér. Az előadás erre igyekszik választ találni. 
 
 

KURDI MÁRIA 
Irlandisztikai kutatások a hazai egyetemeken 

 
Az irlandisztika, vagyis Irish Studies viszonylag fiatal diszciplína, még Írország 
vonatkozásában is. Az 1970-es, 80-as évek óta azonban Írország és az angol nyelvű országok 
mellett a világon egyre több helyen és intézményben foglalkoznak irlandisztikai kutatásokkal, 
hoznak létre ilyen irányultságú tudományos szervezeteket, folyóiratokat, kiadókat és 
kiadványokat, szerveznek konferenciákat. 2005 őszén The Future of Irish Studies címmel 
Firenzében rendeztek konferenciát, melyre a világ számos országából érkeztek résztvevők, 
hogy az irlandisztikai kutatások jelenlegi helyzetéről és méginkább jövőjéről tanácskozzanak.  
 Előadásomban először az irlandisztika múltját és mai nemzetközi kontextusát kívánom 
röviden bemutatni, majd a diszciplína kutatásának hazai előzményeiről szólok. A 
magyarországi anglisztikai tanszékeken és intézetekben dolgozó, a területtel foglalkozó 
kollégák által rendelkezésemre bocsátott anyag felhasználásával és rendszerezésével az 
előadás bemutatja, hogy kik és milyen részterületeken művelik ma nálunk az irlandisztikát, 
mennyire fejlődik nálunk ez a tudományág. A kutatások közelebbi témái, megközelítési 
módjai (pl. a posztkoloniális diskurzus, gender tanumányok, stb.) mellett részletesen 
tárgyalom a kutatások eredményeit és azok publikálását. Áttekintem azokat a hazai fórumokat 
is, ahol a kutatások eredményeit szóban, illetve írásban közölni lehet. Kitérek továbbá arra is, 
hogy az eredmények egyik fokmérője néhány kutató munkájának a nemzetközi mezőnyben 
történő elismerése, idézettsége. Végül a felsőoktatás jelenlegi átalakulására figyelemmel a 
hazai irlandisztikai kutatások jövőjéről mondom el a gondolataimat.  
 
 

LÁZÁR A. PÉTER 
A szótár mint lista 

 
A morfémától a mondatig (sőt talán a „szövegig”) a listázottság fogalma a szótárat mint (nem 
könnyen hozzáférhető) pszicholingvisztikai kategóriát jellemzi. A lexikográfus szó-listái 
viszont alkalmazott nyelvészeti termékek, s mint ilyenek jól vizsgálható módon előttünk 
állnak. A nyelvész készítette szótár ugyanakkor – a nyelvész létrehozta nyelvtanokkal 
ellentétben – nem modellálni kívánja a mentális lexikont; ilyen értelemben még a leíró 
grammatikákra sem hasonlít. A nyelvtanoknál használható adekvátsági fokokról a szótár mint 
nyelvészeti termék esetében éppen ezért nem szoktunk beszélni; e szótár valamennyi 
vonásában különbözik az elme szótárától. 
 Mégis, mit és miért listáz akkor a szótár? Mit jelent akkor adekvát volta? Listái 
mennyire ad hoc jellegűek? Mi minden egyébnek a tára a szótár a gyakorlatban illetve egy 
ideális világban? A mentális lexikon különböző szintjeinek egységei közül a szótár 



listémaként melyeket regisztrálja? Befolyásolja-e mindezt, hogy egy- vagy kétnyelvű szótárról 
van szó?  
 Ezeket a kérdéseket teszi fel az előadás, s inkább a válaszadás irányát próbálja 
kijelölni, mint válaszokat találni. A dolgozat egy nagyobb lélegzetű munka kutatási 
beszámolója, amely azt vizsgálja, általában mi (lehet) az elvszerűség és a hasznos célszerűség 
egyensúlya, a szigorú “tudományosság” és a jó felhasználhatóság elvárásainak a viszonya, az 
általános–nyelvtani és az egyedi–lexikális aránya az angol–magyar kétnyelvű szótárakban. 
 
 

LÁZÁR ILDIKÓ 
Az interkulturális kommunikáció szerepe az angol nyelvtanárképzésben 

Magyarországon 
 
Az idegen nyelvek oktatása hagyományosan a nyelvtani szerkezetek és a szókincs tanításából 
állt, amit a nyelvtanárok időnként kiegészítettek a célországhoz kapcsolódó országismereti 
tudnivalókkal. Még a legutóbbi idők kommunikatív nyelvoktatási szemlélete is sokáig 
figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy idegennyelven olyan emberekkel beszélünk, akik 
más nyelvi és kulturális háttérrel rendelkeznek. A sikeres interkulturális kommunikációhoz 
tehát nem csak nyelvi kompetenciára van szükség, hanem ismeretekre a különböző szokások, 
értékrendek, hiedelmek és látásmódok terén, készségekre a különbségek megfigyeléséhez és 
értelmezéséhez, valamint egy érdeklődő, nyitott és a másságot elfogadó hozzáállásra.  
 Az előadás a kultúra és a nyelv együttes tanításának és az interkulturális 
kommunikáció fejlesztésének szerepét és helyzetét vizsgálja az angol nyelvórákon és az angol 
nyelvtanárképzésben. A 2000 és 2006 között végzett – a kulturális ismeretek és az 
interkulturális készségek és attitűdök tanításának vélt szerepét és tényleges helyzetét feltáró – 
kvantitatív és kvalitatív empirikus kutatások azt mutatják, hogy a kultúra tanítása elhanyagolt 
része az angol nyelv oktatásának, ami valószínűleg annak a következménye, hogy az angol 
nyelvtanárképzésbe sem épül be szervesen az interkulturális kommunikatív kompetencia 
fejlesztésének módszertana. Azonban a kutatási eredmények és a nyelvoktatás céljait leíró 
hivatalos dokumentumok (KER, NAT) egyaránt azt mutatják, hogy a kultúra és nyelv 
együttes tanításának módszertanát tudatosan és szervesen kellene beépíteni a 
nyelvtanárképzési programok tantervébe Magyarországon.  
 
 

MAGNUCZNÉ GODÓ ÁGNES 
Retorikus struktúra elemzés az érvelő esszé műfaji szerkezetének meghatározásában 

 
Az előadás témája egy olyan kutatás módszerének és eredményeinek bemutatása, amely 
amerikai és magyar egyetemi hallgatók anyanyelvű érvelő esszéinek retorikai struktúráját 
vizsgálta. A vizsgálat célja egyrészt az volt, hogy tesztelje, mennyiben alkalmas a 
modális/illokúciós elemzéssel megtámogatott retorikus struktúra elemzés (RSE) az érvelő 
esszé szerkezetének megjelenítésére. Másrészt, azt a pedagógiai megfigyelésen alapuló 
feltételezést is bizonyítani kívánta, hogy tetten érhetők – az oktatási rendszer, média, irodalom 
által közvetített – kultúra-függő érvelő stratégiák a két csoport írásaiban. A RSE informatív 
vizsgálati eszköznek bizonyult az érvelő esszé műfaji sajátságainak feltárására, mivel képes 
integrálni az érvelés-elmélet korábbi kutatásának eredményeit (pl. strukturális elemeket, 
érvtípusokat), valamint nyelvtől és nyelvi jelektől függetlenül alkalmazható, hiszen a retorikai 
funkciókat értelmezés alapján lehet általa elkülöníteni. Alkalmas volt egyúttal a feltételezett 
retorikai különbségek feltárására is, amelyek érdekes képet nyújtanak a különböző 
nemzetiségű írók gondolkodásbeli különbségeiről is. 



MARTSA SÁNDOR 
Konverzió az angol szóalkotásban 

 
A többi nyelvhez, így a magyarhoz hasonlóan az angolban is az alapvető szóalkotási 
eljárások, a szóképzés és a szóösszetétel mellett gyakoriak és népszerűek az olyan szóalkotási 
módok, amelyekben az új szavak nem toldalékolással vagy szavak összekapcsolásával 
keletkeznek, hanem az alapszavak rövidülésével vagy szófajváltással. Az előbbihez tartozó 
szóalkotási eljárások a szórövidülés (’clipping’; pl. csoki; lab), az elvonás (’back-formation’; 
pl. vádol > vád; televison > televise) és végül a betűszók (’acronyms, initialisms’; pl. ELTE; 
SUNY) és a szóösszevonás (’blending’; pl. tévé; sitcom), amelyeket együtt mozaikszó-
alkotásnak nevezzük. Az utóbbi a magyarban nem különösen elterjedt, de a mai angolban az 
egyik legtermékenyebb szóalkotási eljárás, a szófajváltást eredményező konverzió 
(’conversion’), amely során a keletkező szó morfológiailag megegyezik az alapszóval (pl. 
zöld-fehér [melléknév] > zöld-fehérek [főnév]; (to) cook ’főz’ > cook ’szakács’).  
 Annak ellenére, hogy a konverzió a mai angol nyelvben az egyik legtermékenyebb 
szóalkotási mód, értelmezése korántsem egyöntetű. Egyes nyelvészek a toldalékolással analóg 
folyamatnak tartják, amelynek során egy zérus, azaz nem testes toldalék járul a tőhöz. Más 
értelmezés szerint a konverzió a párbeszéd együttműködési (pragmatikai) elve által vezérelt 
szóalkotás. Egy további értelmezés a konverzió a szintaktikai funkció változásából eredő 
transzpozíció. Az előadás a fenti értelmezések áttekintését adja, és cáfolja, hogy a konverzió a 
toldalékolással analóg folyamat lenne. Amellett érvel, hogy a konverzió hátterében 
különböző, jól körülhatárolható kognitív folyamatok által meghatározott fogalmi váltások 
állnak (pl. egy tárgy olyan cselekvésként való konceptualizációja, amelyet tipikusan az adott 
tárgy alkalmazásával lehet végezni), amelyek közvetlenül idézik elő a szófajcserében 
megnyilvánuló funkcionális váltásokat. Az előadás nyilvánvalóvá teszi, hogy az angol 
konverzió egyes eseteinek, illetve mostani termékenységének megértése a vonatkozó diakrón 
adatok számbavétele nélkül elképzelhetetlen. 
 
 

NAGY SZILVIA 
Utazás a koponyámban: 

A virtuális valóság szerepe a szubjektum megteremtésében amerikai filmek alapján 
 
Az elmúlt 10 évben a mozit megigézték a virtuális valóságok, az igazinál is igazibb, a 
valóságosnál is valóságosabb belső világok. Az előadásom angol-amerikai valóságelméletek 
által szabott kereteken belül a Mátrix, az eXistenZ és kevésbé ismert amerikai társaik által 
felvetett, a „valóság” érzékelésével és a szubjektumalkotással kapcsolatos, kérdéseket tárja 
fel. Többek között azt vizsgálom, hogy a szimulált életterek hogyan segítik és/vagy 
hátráltatják az ágencia, az autonóm én létrejöttét ezekben a „képírt” szövegekben. Ezek egy 
része a testtől való képletes elszakadásban vél megtalálni egy újfajta szabadságot, mások 
ezzel ellentétben az ágencia létrejöttét egyedül a tudatnak a testbe való „visszahelyezésével” 
tartják lehetségesnek. Egyesek számára a VR tudatos döntés, máshol épp ellenkezőleg: a 
hamis autonómiát felismerő főhős a „valóságot” választja. A motiváció mindkét esetben 
azonos: a szubjektummá válás ígérete. 



NAJBAUER NOÉMI MÁRIA 
„Boldogok a békeszerzők:” 

John Donne és Pázmány Péter a vallási türelemről 
 
A John Donne és Pázmány Péter élete és munkássága közötti párhuzam szinte teljességgel 
felderítetlen, annak ellenére, hogy mind a magyar Pázmány kutatás (gondolok itt többek közt 
Bitskey István, Hargittay Emil és Szelestei N. László munkásságára) mind pedig a 
nemzetközi Donne kutatás (John Stubbs lendületes, forradalmi monográfiája 2006-ban jelent 
meg) élő, fejlődő tudományos terület. Két év különbséggel de egymástól több száz mérföld 
távolságra született Donne és Pázmány, és életük során a keresztény vallási palettán ellentétes 
irányban mozdultak el. Donne katolikus örökségét hátrahagyva az anglikán egyházon belül 
vezető pozícióba emelkedett, míg a tizenhárom éves korában katolizált Pázmány, kálvinista 
nemesek sarja, talán még csillógóbb pályát futott be egyházi és politikai téren egyaránt. 1619 
kulcsfontosságú évnek bizonyult mindkét egyházfi számára, hiszen a már egy éve dúló és 
hosszabbnak ígérkező Harmincéves Háborút igyekeztek diplomáciai eszközökkel békésen 
lezárni. Találkozott John Donne Pázmány Péterrel 1619 őszén a bécsi udvarban? Ha ott nem 
is, de szellemiekben mindenképpen. Vallási türelem gyakorlásában bizonyosan, de amíg 
Donne vallási türelmének gyökerei személyes vívódásában keresendők, addig Pázmány 
toleranciájának alapja mindenkoron a sziklaszilárd meggyőződés. 
 
 

PETRŐCZI ÉVA 
Párhuzamos életrajzok: 

Lewis Bayly és Medgyesi Pál − avagy hogyan tanítsunk puritán irodalmat? 
 
Előadásom célja annak illusztrálása, hogy a „conduct books”, azaz az „életvezetési könyvek” 
látszólag távoli műfaját életközelbe hozzam. Esettanulmányom középpontjában Lewis Bayly 
világhírű The Practice of Piety-je áll, amely Magyarországon abszolút puritán bestsellerré 
vált, Medgyesi Pál kiváló és érzékeny fordításának köszönhetően. Történelem, egyháztörténet 
és összehasonlító irodalomtörténet, továbbá műfordítás-elemzés alkotják ennek az előadásnak 
a rétegeit, de a fő hangsúlyt annak a hatásnak a bemutatására tettem, amelyet az angol 
vallásos művek gyakoroltak a magyar kortársakra. Előadásom témája számos szeminárium és 
doktoriskolai óra alapját is képezte magyar és amerikai hallgatók számára. 
 
 

POHL, UWE 
First steps in teacher training: A practical guide for new trainers 

 
During the past decade, all across Europe, experienced foreign language teachers have been 
encouraged to take up training roles within and beyond their immediate educational contexts. 
For most, this challenging new role begged many questions: What does it mean to become a 
teacher educator? What do I need to know and be able to do when training or mentoring 
colleagues, for example, in school-based staff development workshops, at local or regional 
courses or summer institutes? Where can I turn for help in becoming a good trainer?  
 In this short talk I will present the main outcome of a Council of Europe Project 
intended to help such professionals make the shift from teacher to trainer. The international 
project team first examined likely training contexts of English and French teachers faced with 
the demand of training. It then identified the particular challenges they pose and examined the 
knowledge, skills and attitudes needed to plan, organise, lead and review different training 
formats. Based on the results of their investigation and a series of international and national 



trainer training events, a training guide was designed containing information, materials and 
activities that are not language-specific but are seen as relevant to any teacher trainer.  
 
 

POKOL ÁGNES 
Hány kultúra? – avagy helyzetjelentés a diszciplínák harcáról 

 
Bár a nyugati társadalmakban a vezető szerepért vívott harc az eleinte két kultúra – a 
természet- és irodalomtudomány – közt már a tizenkilencedik század előtt megkezdődött, 
mégis elmondható, hogy az ipari forradalmat követően vált igazán szembeötlővé. Az Angliát 
tekintve Matthew Arnold és Thomas Henry Huxley nevével fémjelzett disputa azonban már a 
kezdetektől fogva sejteni engedte, hogy nem pusztán két, hanem három diszciplína száll 
versenyre annak kiváltságáért, hogy a modern társadalmi lét meghatározó elvét megszabja és 
terjessze: fej-fej mellett próbált mind a szociológia, mind az angol irodalom és 
irodalomkritika önálló tudományággá és egyetemi tanszékké válni e szerepkör betöltésének 
céljából. Wolf Lepenies „Három Kultúra” című írása alapján felvázolom az irodalom, a 
természettudományok és a szociológia viszonyának alakulását egészen mostanáig, kitérvén az 
1950-es években lezajló, C.P. Snow és F.R. Leavis által fémjelzett vitára, különös hangsúlyt 
fektetve az angol irodalmi tanszékek célkitűzéseinek váltakozására, valamint arra a 
jótékonynak tűnő hatásnak a kifejtésére, amit az irodalom és a szociológia közötti 
interdiszciplináris kapcsolat megerősítése eredményezhetne. Gondolatmenetem másik 
támpontja Sarbu Aladár 2001-es „Declining English? Some Recent Anxieties” című 
konferenciabeszéde, amely az irodalmi tanszékek jelenkori dilemmáját tárgyalta, Harold 
Bloom, Robert Scholes, Michael Bérubé és Avrom Fleishman véleményének 
figyelembevételével. 
 
 

PRESCOTT, FRANK 
The ‘problem’ of student writing: 

Adapting to the requirements of academic discourse on entering university 
 
It is often commented upon by teachers in the School of English and American Studies 
(SEAS) at ELTE that students have great difficulty writing well organised formal texts in 
English and that the general standard of students’ writing is steadily deteriorating. Since 
writing is at the centre of teaching and learning in university, this perceived problem is 
extremely worrying. To find out more about this situation, and in particular to find out how 
students become initiated into academic discourse within the university, a long term 
qualitative study was conducted at ELTE, investigating the experience of first-year students as 
they come to terms with the writing requirements of the university and also looking at the 
perspective of subject teachers. Over the course of a whole academic year (2005/6) a series of 
long qualitative interviews were done with 20 first-year students and 12 subject teachers. By 
analysing these interviews, using the constant comparative method, several relevant 
categories emerged and could be described. The presentation will focus on a number of key 
issues which emerged from the data, including teacher and student perceptions of written 
accuracy, style and vocabulary, the giving of feedback, reading and library use, the use of the 
Internet and the issue of plagiarism. Students’ survival strategies for dealing with difficult 
writing assignments will also be discussed. Finally, the implications of the research findings 
for the future in view of the ongoing changes in Higher Education in Hungary will be 
considered. 
 



 
SARBU ALADÁR, SÁNDOR BEA, SÉLLEI NÓRA 

Irodalmi Nobel-díj 2007: Doris Lessing 
(Szimpózium) 

 
A konferencia ünnepi eseményeként a 2007-es év irodalmi Nobel-díjazottja, Doris Lessing áll 
az egyórás szimpózium fókuszában. Doris Lessing, aki hosszú pályája során a 20. század 
legfontosabb morális és társadalmi kérdéseit vizsgálta, ezeket a problémákat saját 
élettapasztalatán átszűrve, az élmény erejével és hitelességével jeleníti meg. Mindig 
ugyanazokat a problémákat, mindig kissé más módon, más szempontból láttatja. Kezdettől 
fogva érzékenyen reagál a koloniális-posztkoloniális feszültségekre. Műveiben nyomon 
követhetjük marxizmusának lelkes, illetve kiábrándult stációit. Végig fontos témája a női 
tapasztalat, a történelem és az élet nőként, sőt, alkotó nőként való megélésének leírása. 
Életművében az élmény és a meggyőződés intenzitását az intellektuális elemzés és a művészi 
megjelenítés alkotói problémáinak megfogalmazása ellensúlyozza. Szimpóziumunk előadói 
Doris Lessing munkásságának három aspektusát mutatják be: Séllei Nóra Lessing 
feminizmusáról, illetve szerző és szöveg viszonyáról beszél, Sarbu Aladár politikai 
szempontból vizsgálja Lessing műveit, Sándor Bea pedig a feminizmus és rasszizmus 
problémakörét tárja fel. 
 
 

SARKADI ÁGNES és KORMOS JUDIT 
Diszlexiás nyelvtanulók Magyarországon: 

tapasztalatok, élmények, tanulási stratégiák 
 
Előadásunk egy diszlexiás nyelvtanulókkal végzett kvalitatív interjúvizsgálat eredményeit 
foglalja össze, mely a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által szponzorált 
„Esélyegyenlőség a nyelvtanulásban” című projekt részét képezi. A kutatás célja a diszlexiás 
nyelvtanulók idegen nyelvtanulással kapcsolatos élményeinek és tapasztalatainak 
megismerése, valamint az általuk alkalmazott tanulási stratégiák vizsgálata volt. Az 
interjúalanyok kiválasztásánál törekedtünk a maximális variancia biztosítására, annak 
érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk a diszlexiás nyelvtanulók helyzetéről. 
Összesen 15 diszlexiás nyelvtanulóval készítettünk interjút: 5 integráltan tanuló, 5 
szegregáltan tanuló és 5 nyelvtanulás alól felmentett interjúalanyunk volt. A nyelvtanulók 
életkorában, foglalkozásában, és nyelvtudásuk fokában is törekedtünk a változatosságra. Az 
interjúkat kvalitatív módon elemeztük.  
 Előadásunkban részletesen beszámolunk az interjúalanyok nyelvtanulással kapcsolatos 
élményeiről és céljairól, valamint az általuk alkalmazott tanulási stratégiákról.  Az 
eredményeink azt mutatják, hogy bár a résztvevők a nyelvtanulást kiemelten nehéznek 
találják, ugyanakkor nagyon fontosnak tartják azt, hogy sikeresen elsajátítsanak egy nyelvet, 
és úgy gondolják, minden diszlexiás nyelvtanulónak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy 
elérje ezt a célt. Az interjúalanyok nagy részének voltak kellemetlen tapasztalatai az iskolai 
nyelvórákkal kapcsolatban, és gyakran nehézséget okozott nekik, hogy a törvény által 
engedélyezett kedvezményekben részesüljenek. Úgy találtuk, hogy a nyelvtanulással 
kapcsolatos problémák leküzdésében kiemelt szerepet tölt be a családi és az iskolai 
segítségnyújtás, az anyanyelvi készségek fejlesztése, valamint a nyelvtanulást segítő 
technikák tudatos használata. 
 
 



SAZDOVSKA, JASMINA 
A Genre and Speech Act Model for analysing business presentations 

 
The aim of this study is to design a model for analysing business presentations. The model is 
based on speech act theory and genre analysis and provides a basis for relating the pragmatic 
content of the presentation (the speech acts) to the contextual features of the genre (the 
setting, the communicative purpose, the discourse community, the participants and their status 
and relations). The speech acts are divided into four categories according to language 
functions and face wants: organisational, informative, territorial and social. The model is 
piloted on 12 business presentations performed by four students participating in a Presentation 
Skills course. The results indicate that there is a noticeable shift from territorial to social acts 
during the course of the semester, pointing to the development of hedging and softening 
strategies and the ability to gage the appropriateness of the content to the situation. The 
piloting shows that the model is capable of adequately describing the pragmatic content and 
contextual features of presentations, although it has some limitations in the coding procedure 
which need to be resolved through further development of the system. The model can now be 
applied to the description of business presentations, a genre that is gaining in popularity, but 
has not yet been systematically analysed. 
 
 

SÁFÁR ANNA és KORMOS JUDIT 
Kognitív tényezők szerepe az idegen nyelvtanulásban 

 
Kutatásunk azt vizsgálta, hogy milyen összefüggés mutatkozik a nyelvtanulás során fontos 
szerepet játszó kognitív változók: nyelvérzék, munkamemória kapacitás és egy nyelvi felmérő 
eredményei között egy kéttannyelvű gimnázium nyelvi előkészítő évfolyamán. A vizsgálatban 
résztvevő 71 diák a tanév (nyelvtanulás) elején és végén is kitöltötte a Magyar Egységes 
Nyelvérzékmérő Tesztet. A tanév végén két teszttel mértük a tanulók munkamemória 
kapacitását: a fonológiai rövidtávú memóriát vizsgáló álszó-teszttel és a komplex 
munkamemória kapacitást felmérő visszafele-számterjedelem teszttel. A diákok évvégi 
Cambridge First Certificate vizsgájának eredményei szolgáltak a nyelvtudás mutatóiként. 
Korábbi kutatásoknál alacsonyabb, közepes mértékű korrelációkat találtunk nyelvtudás és 
nyelvérzék, valamint a komplex munkamemória kapacitás között. A fonológiai rövidtávú 
memória – a korábbi kutatások eredményeivel ellentétben – nem játszott fontos szerepet a 
nyelvtanulás sikerében. Eredményeink azt mutatják, hogy bár két külön konstruktumról van 
szó, a nyelvérzék és a munkamemória hasonló összefüggést mutat a nyelvtudással. A 
nyelvérzék két időpontban történő mérése, valamint egy kontrollcsoport bevonása lehetővé 
tette, hogy megvizsgáljuk a nyelvtanulás hatását a nyelvérzék-teszten elért eredményre. Az 
eredmények arra engednek következtetni, hogy az általánosan elfogadott vélekedéssel 
ellentétben, a nyelvtanulásnak van hatása a nyelvérzék-teszten való teljesítésre. Előadásunk 
bemutatja, hogy mely a kognitív pszichológiában használatos mérési eljárások, elméletek és 
konstruktumok alkalmazhatók az alkalmazott nyelvészeti kutatásokban és ezek hogyan 
segítenek hozzá, hogy jobban megértsük a nyelvtanulás folyamatát. 
 
 

STREITMANN ÁGNES 
Multikulturális Shakespeare-filmek a magyar mozikban 

 
A 20. század utolsó harmadában a multikulturalizmus ideológiája a liberális demokráciák 
uralkodó eszméjévé, a művészet egyik alaptémájává vált. Nem kivétel ez alól a filmművészet 



sem. Számos olyan alkotás készült ebben az időszakban, amely témáját az etnikai csoportok 
kulturális sokszínűségéből, és az ebből adódó konfliktusokból meríti. Az ezredvégi 
filmművészet egy másik izgalmas jelensége a Shakespeare-filmek reneszánsza. A 20. század 
végén és a 21. század elején a Shakespeare-filmek addig példátlan áradatának lehettünk tanúi. 
E Shakespeare-adaptációk közül – a kor kulturális irányultságát követve – több is foglalkozik 
az etnikai sokszínűség, a kulturális identitás problematikájával. A magyar mozikban az elmúlt 
évben játszott két Shakespeare-filmet, a Michael Radford által rendezett A velencei kalmárt és 
Kenneth Branagh Ahogy tetszik adaptációját – persze más és más módon – szintén áthatja az 
etnikai és kulturális különbözőség feszültsége. A 2004-ben készült, a Romeó és Júliából 
kölcsönzött szerelmi motívumra épülő Nyócker és Rap Revü Rómeó című alkotások pedig a 
roma kisebbség élethelyzetét mutatják be a Józsefváros etnikailag sokszínű világában és azt 
jelzik: Shakespeare és a multikulturalizmus termékeny talajnak bizonyult a magyar 
filmgyártás számára is. Az összes felsorolt Shakespeare-filmadaptáció egy új Shakespeare-t 
ad nekünk, hozzátesz valami értékeset ahhoz a kulturális folyamathoz, mely a Shakespeare-i 
életművet újra és újra átalakítja, újragondolja és az adott korhoz igazítja. 
 
 

STREITMAN KRISZTINA 
London és az udvar harca William Kemp naplóján keresztül: 

reneszánsz színháztörténet az angoltanításban 
 
Előadásom célja, hogy William Kemp lázadó alakján keresztül bepillantást nyerjünk az 1580-
as évektől az 1600-as évek elejéig a konfliktusokkal terhes londoni színházi világba, a 
színházi világ szereplőinek változatos, időnként különlegesen szerencsés, máskor nehéz és 
bizonytalan helyzetébe.  

A színház, a szórakoztatóipar világa Shakespeare korában soha nem látott virágzásnak 
indult, azonban léte mindvégig fenyegetve volt, ugyanis hosszú és elszánt küzdelem folyt az 
udvar és a londoni protestáns, puritán kereskedők, egyházi vezetők között, s ez nagy hatással 
volt a társadalom kulturális életének alakulására.  

Előadásomban ismertetem London és az udvar harcát, ezen belül az egyház, különösen 
a puritánok színházhoz való hozzáállását. Shakespeare komédiását, William Kempet előtérbe 
helyezve a korabeli források alapján beszélek ellenségeiről és támogatóiról. Legfontosabb 
forrásom Kemp Kilenc Nap Csodája című naplója, amelyben Kemp a Londonból Norwich-ig 
tartó morris táncáról ír, amelyben részleteket tudhatunk meg a morris táncról és az ehhez 
kapcsolódó fontos figurákról: Robin Hoodról, Mariann kisasszonyról, a Bolondról, Kemp 
ellenfeleiről és pártfogóiról. 

A reneszánsz színháztörténeti szemináriumon Shakespeare három komédiása: Richard 
Tarlton, Will Kemp és Robert Armin életének és művészi karrierjének legfontosabb 
állomásait végigkövetve a diákok megismerkednek a Shakespeare kori színházi világgal és a 
századfordulón bekövetkezett társadalmi, művészeti, gondolkodásbeli változásokkal. A 
tanítás során bemutatom legfontosabb forrásaimat, a szakirodalmat és módszertani 
megközelítésemet is. 

 
 

STRÓBL ERZSÉBET 
I. Erzsébet korai kultuszának kutatási lehetőségei 

 
1559. január 14-én vonul át Erzsébet London városán, hogy másnap királynőnek koronázzák 
Westminsterben. Előtte mindössze két királynő uralkodott Angliában: Matild, ki alatt véres 
polgárháború dúlt, és Mária, Erzsébet nővére, ki több szász protestánst küldött máglyára, és 



akinek házassága miatt az ország a spanyol birodalmi érdekeknek lett kiszolgáltatva. Erzsébet 
helyzete nagyon kényes: az ország vallásilag és politikailag is megosztott. Londoni 
átvonulásának forgatókönyve már határozott „kormányzati programot” ígér. De a 
látványosságok, mivel azt a londoni polgárok maguk készítik, tükrözik a város elvárásait is új 
uralkodójukkal szemben. A közvélemény és a hivatalos propaganda e különös párbeszédéből 
alakul ki Erzsébet korai kultusza. Két korábbi londoni koronázási vonulást érdemes még 
összevetni Erzsébetével: Boleyn Annáét, Erzsébet anyjáét, és Máriáét, ki férjével Fülöppel 
együtt jelenik meg a londoni polgárok előtt. Figyelemre méltóak az ellenpontok, de még 
izgalmasabbak azok az elemek, melyek hatottak Erzsébet kultuszának alakulására. Mindkét 
vonulástörténet egy-egy női hatalmi szerepet kíván meghatározni és dicsőíteni, és Erzsébet 
saját női uralkodói pozícióját két elődje példáját követve, azokból tanulva és okulva formálja 
majd meg. 
 
 

SZABÓ BALÁZS 
Az arc epifániája: Dialogikus egzisztencia Paul Auster regényművészetében 

 
Auster fikcionális világai a szubjektum önmegvalósulása számára nélkülözhetetlen én-te 
viszonyt, a dialogikus egzisztenciát kísérlik megvilágítani. Előadásomban József Attila A 
kutya című versét, és Emmanuel Levinas perszonalista filozófiájának egyes gondolatait 
felhasználva megmutatom, hogy az austeri szubjektum léte értelmét megelőzi a kifejeződő 
létezővel való viszony; más szóval etikai síkon keresztül jut az ontológiai síkhoz: szeretve 
létezik. Elemzendő regények: Holdpalota, A véletlen zenéje, Az illúziók könyve. 
 
 

SZAKÁCS ESZTER 
Akarja-e magát a nőművész? 

A női test mint műalkotás a tengeren túlon és itthon 
 
Az előadás során a posztmodern művészetelméleti kritika keretein belül olyan, elsősorban 
kortárs amerikai és magyar nőművészeket vizsgálok, akik saját testüket műalkotásként 
használják. Elemzem, hogy a saját test művészeti alkotásként való bemutatása már magában 
olyan bináris oppozíciókat kérdőjelez meg, mint például művész/műalkotás, 
szubjektum/objektum; továbbá azt hangsúlyozom, hogy ez a gesztus még radikálisabbnak 
tekinthető egy női, társadalmilag marginalizált művész esetében, ha médiumként választja 
saját, hagyományosan tárgyként kezelt testét. Konkrét példákon keresztül megvilágítom, hogy 
az így létrejött performatív női szubjektumok, identitások miként problematizálják és teszik 
bizonytalanná a domináns patriarchális diskurzusban kialakított elgondolásokat. Többek 
között olyan amerikai nőművészek munkáit elemzem, mint Carolee Schneeman, Hannah 
Wilke vagy Cindy Sherman; olyan témákra is kitérek a művek kapcsán, mint a nárcizmus 
vagy a kultúra által meghatározott „nőiség”-mítosz dekonstrukciója. A hazai művészeti 
közegből Nagy Kriszta munkásságában kutatom az USÁ-ból és más nyugati országokból 
beszivárgó posztmodern elméleti alapokra épülő (női) testfelfogás megnyilvánulásait. Az 
előadás folyamán egyúttal reflektálok a kritikai feldolgozásra is; ismertetem azokat a 
kutatókat és értelmezéseiket, akik a testművészet hasonló aspektusaival behatóbban 
foglalkoztak, mind amerikai mind magyar részről.  
 
 



SZALAY KRISZTINA 
Az irodalom szeminárium az asztal körül 

 
Ízlés szerint nevezhetjük eltömegesedésnek vagy demokratizálódásnak, tény, hogy az elmúlt 
évtizedekben a humán felsőoktatás szinte valamennyi paramétere megváltozott. Az 
Intézetünkben 1995-ben, Éhe a szónak? Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen címmel 
megrendezett nemzetközi konferencia történeti, elméleti, oktatásszervezési és kisebb részt 
gyakorlati szempontból már foglalkozott az irodalomoktatásban előállott új helyzet 
értelmezésével. Azóta, Magyarországnak a bolognai folyamathoz való csatlakozásával immár 
formálisan is szétvált az általános bölcsész-, a tudós- és tanárképzés. Emez új körülmények 
között mit jelenthet, mit adhat, milyen új módszertant kíván tizenöt-húsz fiatal és egy, már 
nem olyan fiatal ember találkozása, akik hetente egyszer összegyűlnek, hogy nehéz, sokszor 
régi és idegen szövegeket beszéljenek meg? Az egyetemi tantárgyszerkezet, az 
olvasmánylisták, röviden: a tanulmányi kánon valamint a hallgatók nagyon különböző 
szellemi, kulturális háttere és igényei közti távolságot sokan, sokféleképpen próbálják 
áthidalni. Az előadás tézise, hogy ebben (is) nagy segítségünkre és épülésünkre lehet a Mérei 
Ferenc gondolkodásában oly központi „együttes élmény”. 
 
 

SZESZTAY MARGIT 
Csoportdinamika a felsőoktatásban 

 
Hogyan lehet aktivizálni egy szemináriumi csoport tanulóit? Hogyan alakul ki egy izgalmas, 
tartalmas órai beszélgetés, amely gondolatokat indít el és új nézőpontból láttat meg 
kérdéseket? Természetesen alapvető fontosságú a megbeszélendő anyag alapos ismerete, az 
órára való lelkiismeretes felkészülés, a vitaindító kérdés vagy feladat megfogalmazása és még 
sok más szakmai feltétel megléte.  Azonban ezeken kívül ugyancsak nagy jelentősége van a 
csoportdinamikának.  
 Az előadás középpontjában az áll, hogyan lehet egy pozitív, elfogadó de ugyanakkor 
tanulásra és gondolkodásra ösztönző csoportdinamikát kialakítani. Négy éven át végeztem 
nagyrészt megfigyelésen és hallgatói felmérésen alapuló kutatást ebben a témában. De a 
szisztematikus kutatást megelőzően és azt követően is kerestem, keresem a válaszokat arra a 
kérdésre, hogy miként lehet az órai eszmecserét, illetve vitát gazdagítani, tartalmassá és 
izgalmassá tenni. Végleges választ vagy receptet a sikeres szemináriumi párbeszédre nem 
találtam, de egy-két támpont és alapelv megfogalmazódott bennem az évek során. Ezeket 
szeretném megosztani azokkal a kollegákkal, akik szintén úgy vélik, hogy a felsőoktatásban is 
van helye az őszinte eszmecserére épülő tanulásnak. 
 
 

SZÖLLŐSY JUDIT 
The state of Hunglish in Hungary today: 

How is it doing, and is there anything we can do about it? 
 
HUNGLISH is not a four letter word but evidence of the human spirit refusing to take no for 
an answer and trying, despite all odds, to accomplish the impossible: to speak in two 
languages at the same time. If anything, it deserves our admiration and respect. But within the 
Halls of Academe, it is not to be encouraged, alas! So in order to reduce the occurrence of 
Hunglish we must ask ourselves the following questions: What is it? Where does it come 
from? What shape does it take? (How can it be recognized?) In short, we will be looking at it 
in action, concentrating on the following main sources of Hunglish and their attendant 



manifestations: (1) the Hungarian language itself, including Hungarian sentence structure; (2) 
the differences in the style of thinking between the two linguistic cultures on the level of 
grammar, such as the preference for passive vs. active structures; (3) the differences in the 
habits of expression such as verbosity, circumlocution, indirection, and thinking in negative 
terms; (4) habits of thought such as proceeding from the general to the specific, if at all; (5) 
literary mannerisms such as doubling, the preponderance of adjectives and adverbs, and the 
remnants of Marxist/Hegelian dialectics (e.g., mindig is voltak, mindig is lesznek); (6) the 
Hungarian language carrying within it the history of the people who speak it, including coded 
language (e.g., the masses, relevant authorities); (7) etiquette differences, for example, the 
frequent use of the first person singular in Hungarian and the avoidance of the use of personal 
names for people and institutions, i.e., the avoidance of direct address. 
 
 

TANKÓ GYULA 
Korpusz-alapú érvelő szövegstruktúra-elemzés 

 
A nyelvtanulók írásbeli érvelő készségének a fejlesztése az angol nyelvtanárok számára 
folyamatos kihívást jelent. Noha az érvelő esszéírási készséget már vizsgálták az esszék 
minőségét befolyásoló tényezők (Connor, 1990; Connor & Lauer, 1985, 1988; Knudson, 
1992; Witte, 1983b), az érvelő íráskészség fejlesztésének módszertanának (Hidi, Berndorff, & 
Ainley, 2002; Knudson, 1992; 1994; Lunsford, 2002; Varghese & Abraham, 2002) és 
értékelésének (Connor, 1993; Yeh, 1998) szempontjából, egyetlen tanulmány (Hyland, 1990) 
foglalkozott részletesebben az érvelő esszé szövegstruktúrájának leírásával annak ellenére, 
hogy a diskurzus elmélet területén már rendelkezésre áll az a módszertani háttér, amely 
segítségével oktatási célokra leírható egy műfaj diskurzus- és nyelvi szerkezete. 
 A javasolt korpusz alapú szövegstruktúra-elemzési módszer az érvelő szövegeket 
vizsgáló elméleti és empirikus kutatások eredményeit a legkorszerűbb korpuszelemzési 
módszerekkel ötvözi. A módszer segítségével lehetővé vált az érvelő esszé funkcionális 
alkotóelemeinek diskurzus és nyelvi szerkezeti jellemzőinek vizsgálata és leírása, mely 
alkalmas mind célnyelvi (ESL), mind nem célnyelvi (EFL) közegben nyelvet tanulók érvelő 
esszé diskurzus-szerkezetének felismerésére és reprodukálására irányuló 
műfajkompetenciáinak fejlesztésére, s ezáltal az íráskészség fejlesztésének eszközéül 
szolgálhat. 
 
 

TANKÓ GYULA és TAMÁSI GERGELY 
Az érvelő esszétípus fókuszmondatainak taxonómiája és elemzése 

 
Az előadás első célja az érvelő fókuszmondatok (argumentative thesis statements) Tankó-
Tamási (2007) féle taxonómiájának rövid bemutatása. Az írásbeli érvelés elemzésével 
foglalkozó tanulmányok (pl. Fahnestock és Secor, 2000, 2004; Fulkerson, 1996), illetve a 
disputa műfaj kutatói (pl. Trapp, 2003) által létrehozott vagy alkalmazott érvelő 
fókuszmondat taxonómiák alkalmanként olyan zavaró csoportosításbeli eltéréseket, 
átfedéseket valamint hiányosságokat tartalmaznak, melyek az írott és beszélt érvelő készség 
kutatásában és oktatásában egyaránt problémát okoznak. A Tankó-Tamási féle fókuszmondat 
taxonómia a korábbi taxonómiák erősségeire épít, elméleti és gyakorlati érveléskutatási 
eredményekre alapozva javaslatot tesz a fókuszmondat-csoportosítási hibák korrigálására, és 
pótolja a taxonómiák hiányosságait. Az előadás második célja egy olyan empirikus kutatás 
eredményeinek a rövid bemutatása, amely középpontjában az érvelő fókuszmondat állt, s 
amelyben a Tankó-Tamási féle taxonómia segítségével a magyarországi angolnyelv-tanulói 



korpusz (Hungarian Corpus of Learner English) érvelő esszé alkorpuszából vett szövegeket 
vizsgáltunk. 
 
 

TÚRY GYÖRGY 
(Alternatív) kultúra a globalizáció korában 

 
Előadásomban arról számolok be, hogy a nyolcvanas-kilencvenes években felfutott és (talán a 
szó negatív értelmében véve) (túl) divatossá és sikeressé vált kritikai kultúrakutatás (Cultural 
Studies) a 21. század első évtizedének második felében – talán letisztultabb koncepcióval és 
kiérleltebb probléma megközelítéssel –, mely területeken és mi módon tud hozzájárulni a 
kortárs kulturális jelenségek megfigyeléséhez, leírásához és értelmezéséhez. 
 A diszciplína angol-amerikai nyelvterületen ért el jelentős ismertséget, és e 
folyamatban komoly, nem pusztán közvetítői, szerep hárult az Egyesült Királyságban és az 
Egyesült Államokban lévő angol és amerikanisztika tanszékekre (a kommunikáció, a média, a 
kulturális antropológia stb. tanszékek mellett, szerencsés esetekben azokkal együttműködve).  
 A jelenleg alakuló új világrend, melyet neveznek globális kapitalizmusnak, 
újkapitalizmusnak vagy akár bombasztikus (és így óriási hatású) módon nemes 
egyszerűséggel csak birodalomnak is, több tekintetben is markánsan új és az eddigiektől 
sokszor drámai módon különböző kulturális jelenségeket hoz létre. 
 Úgy tűnik többek számára is, hogy nehézségeink adódnak akkor, amikor az eddig jól 
bevált fogalomkészlettel és konceptuális keretek között próbáljuk ezeket megragadni, leírni és 
értelmezni. Az angol-amerikai kritikai kultúrakutatás egy bizonyos vonulata ehhez oly módon 
próbál közelíteni, hogy újragondolja azon koncepciók jelöltjeit, melyekre úgy szokás utalni, 
mint: domináns, illetve szub-, ellen- vagy alternatív kultúra. 
 Előadásomban azt szeretném a hallgatóság elé tárni, hogy hogyan áll ez a munka; 
röviden és leegyszerűsítve: lehet-e alternatív kultúráról beszélni a globalizáció korában és ha 
igen, hogyan. 
 
 

URBÁNYI ESZTER 
Szóra bírható alárendeltek – a társadalmi nemi, faji, etnikai és szexuális „másság” 

új felfogásai a kortárs angolszász kritika tükrében 
 
Az előadás a kulturálisan imperializált szubjektumok irodalmi ábrázolását vizsgálja olyan 20. 
század végi amerikai regényekben mint Toni Morrison: Salamon-ének, Leslie Marmon Silko: 
Szertartás és Audre Lorde: Zami: másképp írom a nevem című írásában. Elemzésem során az 
utóbbi évtizedek angolszász kritikai irányzataira, mindenekelőtt az amerikai feminista-, queer- 
és posztkoloniális kritika legújabb elméleteire támaszkodom, melyek a szubjektivitás alapvető 
újragondolását hirdetik. Értelmezésem szerint a tárgyalt regények mindegyikében a „másság” 
radikális újrafogalmazása figyelhető meg, amennyiben az uralkodó diszkurzussal 
szembehelyezkedve a „normák”-tól való különbözés artikulálása a szubjektummá válás 
feltételeként, s egyúttal pozitív értékként, felvállalandó sajátosságként, az identifikáció 
forrásaként jelenik meg. Ezáltal a vizsgált szubjektumok mindegyike ellenáll annak a 
diszkurzív imperatívusznak, mely az Én/Másik közti hatalmi viszonynak megfelelően a 
„norma”-ként előírt fehér, heteroszexuális, férfi szubjektumtól való eltérést szükségszerűen 
alárendeltként tételezi. Ehelyett, mindhárom mű szubjektumai fokozatosan elfoglalják az Én 
diszkurzusbeli helyét, miközben megtartják a Másik jellemző attribútumait, s ugyanakkor e 
két ellentétes irányú folyamat eredményeként – számos posztmodern amerikai teoretikus 



elméletével összhangban – megkérdőjelezik a nyugati gondolkodásmódot strukturáló bináris 
ellentétpárok létjogosultságát. 
 
 

VADON LEHEL 
Az amerikai irodalom új magyar bibliográfiája 

 
Az amerikai irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája Magyarországon 2000-ig című, 
most megjelent három kötetes művet a szerző mutatja be. 
 
 

VELICH ANDREA 
Ünnepségek és reprezentáció, 

avagy a kultúrtörténet kutatása és tanítása az anglisztikában 
 
Az ünnepségek és a reprezentáció minden korban fontos szereppel bír a kultúra mellett a 
politikai, társadalmi és gazdasági életben. Az angol korai kapitalista társadalom és a Tudor 
udvar, illetve London életében a 16. század során az udvari, egyházi és városi ünnepségek és 
reprezentáció számos változáson megy át. Az ünnepségek kontinuitásuk mellett 
(harmóniakeresés, társadalmi koherencia, s a társadalmi hierarchia vizualizálása) 
struktúrájukban, képeikben és költségvetésükben egyaránt jelzik a középkori feudális 
társadalomból az újkori kapitalista viszonyokba való átmenetet. A politikai (centralizált 
monarchia, reneszánsz és reformáció stb.) változások mellett a növekvő udvari – egyházi, 
illetve vidéki – városi szakadékokat is körvonalazzák. A békés külpolitikát folytató első 
Tudor uralkodó, VII. Henrik alatt a gyapjú- s textilkereskedelemből gazdagodó London 
(határokon belülről és kívülről) mind többeket vonz (a korabeli leírások szerint a Londonba 
vezető út arannyal volt kikövezve), és mind több ember „olvasztótégelyévé” válik (London 
lakossága a 16. században kb. négyszeresére, ötven ezer főről kb. kettőszáz ezerre nőtt). A 
városi kereskedők és iparosok, a bevándorló szakértők és kontárok mellett mind több nemes 
és köznemes, illetve „értelmiségi” tart házat Londonban, a pénz- és kereskedelmi központ, 
illetve a Westminsterben rögzült udvar közelében. A város fejlődése és növekvő súlya 
meglátszik az ünnepségek és a reprezentáció változásában, a középkori Corpus Christi 
egyházi ünnepet például az október végén, a polgármester választást és beiktatást követően 
tartott ünnepséggel ellensúlyozzák. A szakrális évet mind több és látványosabb világi 
ünnepség (felvonulások, bankettek, tornák, utcai mulatságok, színházak, medvetáncoltatások 
stb.) tördeli, és a középkori, vallási képek, tablók és szimbólumok helyét mind inkább a 
reneszánsz töltetű ünnepségek veszik át. A társadalom harmóniakeresése ugyan fontos marad 
az ünnepségekben, de azok súlypontjai – a politika, gazdaság és társadalmi változásokkal 
párhuzamosan – eltolódnak, így ezek kutatása és tanítása az angol kultúrában hasznos 
összefüggésekre világíthat rá, tanít interdiszciplinárisan gondolkozni, s új kontextusba 
helyezheti az irodalom, a történelem és a művészeti stúdiumokat.  
 
 

ZERKOWITZ JUDIT 
Blake Ó! Napraforgó és Ginsberg Napraforgó Szutra útirányainak elemzése 

az angol nyelvészeti stilisztika eszközeivel 
 
Az angol nyelvészeti stilisztikai iskola hatása tanszékünkön is érezhető. Már évek óta van 
stilisztika szeminárium, a British Council támogatásával szereztünk könyveket, folyóiratot, 
2001-ben a stiliszták éves nemzetközi konferenciáját mi rendeztük (PALA), már voltak 



szakdolgozatok, használhatjuk a lancasteri egyetem interaktív internetes tanfolyamát. A két 
vers elemzése ízelítőt ad a nyelvészeti stilisztika mai gyakorlatáról, és betekintést nyújt a 
szemináriumon folyó munkába. A két verset figyelmesen olvasva kirajzolódik egy gyakran 
ismétlődő kelet-nyugat irányú és egy kifelé-befelé haladó mozgás mintázata. Az előadás a 
versek szövegében a helyre utaló kifejezések, a szókincs, a mondattan, és a stílus 
vizsgálatával igyekszik feltárni az útirányokat, melyek hatnak azokra az olvasókra is, akik 
esetleg nincsenek teljesen tudatában annak, hogy mi is befolyásolta őket, amikor értelmezték 
a verseket. Blake megszólítja, vagy inkább ábrázolja a változásban változatlan virágot. A 
napraforgó az idő és a tér csapdájában hiába vágyakozik kitörni a vegetatív létből, követni a 
nap lépteit, gyökerei fogva tartják. Ginsberg, ezzel szemben, a vers végén egyértelműen az 
olvasóhoz fordul és ideáljaként nem az amerikai álmot megtestesítő lokomotívot, hanem az 
élő, önmagában teljes virágot írja le: az út nem az ipari haladás irányába, hanem befelé, a 
testbe vezet. A stilisztikai elemzés követi a versekben bemutatott útvonalakat és a szöveg 
alapján kísérli meg alátámasztani az értelmezés néhány szimbolikus elemét. 
 
 

ZSUBRINSZKY ZSUZSANNA 
Kommunikatív mozzanatok variációi az üzleti emailekben: összehasonlító elemzés 

 
Napjainkban a kapcsolattartás legelterjedtebb, és egyben legmarkánsabb formája mind az 
üzleti, mind a magánéletben az email kommunikáció. Ez a tanulmány a Swales (1990) által a 
tudományos műfajok vizsgálatára kifejlesztett mozzanat-lépés elemzésnek (Move-step 
analysis) az alkalmazhatóságát mutatja be egy, a tudományos dolgozattól merőben eltérő 
kommunikatív célokat kitűző műfajban, az üzleti emailben.  
 Swales munkája úttörőnek számít a műfajkutatások területén, mivel egy sor további 
kutatás (Bhatia, 1993; Hyland, 2004) alapjául szolgált a szaknyelvkutatás, a 
fordítástudomány, illetve a kontrasztív retorika területén is (pl. Peacock, 2002; Martin, 2003). 
A Swales-i műfaj-definíció szerint a kommunikatív cél mellett azonban az egyes műfajok 
szerkezete, stílusa, tartalma és célközönsége is nagy jelentőséggel bír. Ezért ebben a 
dolgozatban 20 angol anyanyelvű és 20 magyar anyanyelvű üzletember angol nyelven írott, 
találomra kiválasztott emailjében vizsgálom meg a retorikai mozzanatok előfordulási 
gyakoriságát és azok sorrendjét. Ez az összehasonlító munka a két kultúrához tartozó 
üzletemberek emailjeinek retorikai hasonlóságait és eltéréseit kívánja feltérképezni. 
 Összességében azt mondhatjuk, hogy számos különbséget figyelhetünk meg az angol 
és a magyar üzletemberek emailjeiben a retorikai mozzanatokat illetően, melyekre érdemes 
felhívni a szaknyelvet oktató tanárok figyelmét. 
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