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29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK
PAPP GYÖRGY-EMLÉKKONFERENCIA

N e m z e t k ö z i  t u d o m á n y o s  k o n f e r e n c i a

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

n

PROGRAM
Időpont: 2021. november 9.

 9.30–9.40  MEGNYITó (Toldi Éva tanszékvezető)

PlENáRiS ElőADáSOK
Elnöklő: Pásztor-Kicsi Mária

 9.40–10.10  Forgács Tamás (Magyarország, Szeged):
TABUIZÁLÁS MINT A FRAZEOLóGIAI VÁLTOZÁS EGYIK FORRÁSA

 10.10–10.40 Kontra Miklós (Magyarország, Budapest):
VÁROSI DIALEKTOLóGIA MAGYARORSZÁGON (BUSZI ÉS SZÖSZI)

10.40–11.00  Kávészünet

i. ülÉSSzAK
Elnöklő: Oszkó Beatrix

 11.00–11.15 ispánovics Csapó Julianna (Szerbia, Újvidék):
PAPP GYÖRGY KULTÚRATEREMTő TEVÉKENYSÉGE AZ Új KanIzsaI Újság HASÁBJAIN

 11.15–11.30 Sipos Mária (Magyarország, Budapest):
A MAGYAR LOKATíV MONDATOK IGEI ELEMEI 1. FIKTíV MOZGÁST KIFEJEZő IGÉK

 11.30–11.45 Oszkó Beatrix (Magyarország, Budapest):
a zsInór rá van KötözvE a KőrE. A MAGYAR LOKATíV MONDATOK IGEI ELEMEI 2.

 11.45–12.00 Kadvány Gergely (Magyarország, Szeged):
A FOGLALKOZÁST JELÖLő FőNEVEK NYELVPOLITIKAI KÉRDÉSEIRőL – KüLÖNÖS TEKINTETTEL

 AZ OLASZ NYELVRE
 12.00–12.15 Rosenberg Mátyás (Magyarország, Budapest):

A BEÁS HELYSÉGNEVEK KUTATÁSA MAGYARORSZÁGON
 12.15–12.25 vita
 12.25–12.40 Kávészünet
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ii. ülÉSSzAK
Elnöklő: Molnár Csikós lászló

 12.40–12.55 Simon lászló (Magyarország, Budapest):
NÉHÁNY SZó AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK KORPUSZBA VALó BEÉPíTÉSÉNEK

 PROBLEMATIKÁJÁRóL
 12.55–13.10 Molnár Csikós lászló (Szerbia, Újvidék):

A REGIONÁLIS KÖZNYELVEK KORPUSZNYELVÉSZETI MEGKÖZELíTÉSE
 13.10–13.25 Gazdag Vilmos (Ukrajna, Beregszász):

A KORTÁRS KÁRPÁTALJAI MAGYAR IRODALOM KELETI SZLÁV KÖLCSÖNSZAVAI
 13.25–13.40 Tóth ágota (Szerbia, Szabadka):

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERVEK KORSZERűSÉGÉRőL
 13.40–13.50 vita
 13.50–14.30  Ebédszünet

iii. ülÉSSzAK
Elnöklő: Katona Edit

 14.30–14.45 Katona Edit (Szerbia, Újvidék):
KOHÉZIóTEREMTő ESZKÖZÖK EGYETEMISTÁINK VÉDő- ÉS VÁDBESZÉDEIBEN

 14.45–15.00 Szabó Réka (Magyarország, Budapest):
AZ ÉSZ ÉS AZ ELME METAFORÁI AZ óMAGYAR NYELVBEN

 15.00–15.15 Pásztor-Kicsi Mária (Szerbia, Újvidék):
íZNEVEK A MAGYAR FRAZÉMÁKBAN

 15.15–15.30 Miklódy Dóra (Magyarország, Miskolc):
NYELVI TABUK A MűFORDíTÁSBAN (ESETTANULMÁNY CHUCK PALAHNIUK gUts CíMű
NOVELLÁJÁNAK FORDíTÁSA KAPCSÁN)

 15.30–15.45 Gergely Viktória – Vančo ildikó (Szlovákia, Nyitra):
A SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGEK ÖNREFLExIóS MEGíTÉLÉSE ÉS A TÉNYLEGES TELJESíTMÉNY KÖZÖTT

 FENNÁLLó VISZONY
 15.45–15.55 vita 
 15.55–16.15 Kávészünet
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29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK – 29th UNIVERSITY LINGUISTIC DAYS
Papp György-emlékkonferencia – Conference in Honour of Professor György Papp

iV. ülÉSSzAK
Elnöklő: Tódor Erika-Mária

 16.15–16.30 Tódor Erika-Mária (Románia, Csíkszereda):
NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁK OFFLINE ÉS ONLINE OSZTÁLYTERMI HELYZETEKBEN

 16.30–16.45 Dudics lakatos Katalin – Csurman-Puskás Anikó (Ukrajna, Beregszász):
KÁRPÁTALJAI MAGYAR ISKOLÁSOK NYELVHASZNÁLATÁNAK ALAKULÁSA EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

 ALAPJÁN (2000–2018) 
 16.45–17.00 Patai Mercédesz (Magyarország, Szeged):

NYELVTANíTÁS A TOSZKÁNAI MAGYAR DIASZPóRÁBAN. KONTRASZTíV NYELVÉSZETI MEGFIGYELÉSEK
A SKOLABUSZ FIRENZEI HÉTVÉGI ISKOLÁBAN

 17.00–17.15 Kozmács istván – Vančo ildikó (Szlovákia, Nyitra):
A HELYESíRÁS ELSAJÁTíTÁSA ÉS A KIEJTÉS SZERINTI íRÁSMóD PROBLÉMÁI

 17.15–17.25 vita
 17.25–17.45 Kávészünet

V. ülÉSSzAK
Elnöklő: Andrić Edit

 17.45–18.00 Halupka-Rešetar Szabina – zvekić Dušanović Dušanka – Rajsli Emese – Brenner János (Szerbia, Újvidék):
EGY ÚJ MAGYAR–SZERB KÖZÉPSZóTÁR MIÉRTJE ÉS HOGYANJA

 18.00–18.15 Andrić Edit (Szerbia, Újvidék):
GONDOLATOK EGY KÉSZüLő KÉTNYELVű FRAZEOLóGIAI SZóTÁR KAPCSÁN

 18.15–18.30 Pál Helén (Magyarország, Budapest):
AZ AL-DUNAI SZÉKELYEKTőL GYűJTÖTT NYELVI ADATOK ÉS A VAJDASÁGI FRAZEOLóGIAI KORPUSZ

 18.30–18.45 Kovács Rácz Eleonóra (Szerbia, Újvidék):
FRAZÉMAKUTATÁS PAPP GYÖRGY MUNKÁSSÁGÁBAN

 18.45–19.00 lendák-Kabók Karolina (Szerbia, Újvidék):
A VEGYES HÁZASSÁGBAN SZüLETETT GYEREKEK ISKOLAI TANNYELVVÁLASZTÁSA AZ 1990-ES ÉVEKBEN
VAJDASÁGBAN

19.00 vita és a konferencia berekesztése
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29th UNIVERSITY LINGUISTIC DAYS
Conference in Honour of Professor György Papp 

I n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  c o n f e r e n c e

University in Novi Sad, Faculty of Philosophy
Department of hungarian Studies

n

TIME SCHEDULE
Date: November 9th, 2021

 9.30–9.40  OPENING (Éva Toldi Head of Department)

PlENARy lECTuRES
Chair: Mária Pásztor-Kicsi

 9.40–10.10  Tamás Forgács (Hungary, Szeged):
TABOOING AS A SOURCE OF PHRASEOLOGICAL CHANGE

 10.10–10.40  Miklós Kontra (Hungary, Budapest):
URBAN DIALECTOLOGY IN HUNGARY (THE BUDAPEST SOCIOLINGUISTIC INTERVIEW AND THE
SZEGED SOCIOLINGUISTIC INTERVIEW PROJECTS) 

 10.40–11.00  Cofee break

SESSiON 1
Chair: Beatrix Oszkó 

 11.00–11.15  Julianna ispánovics Csapó (Serbia, Novi Sad):
THE CULTURE-CREATING ACTIVITY OF GYÖRGY PAPP ON THE COLUMNS OF ’Új KanIzsaI Újság’
NEWSPAPER

 11.15–11.30  Mária Sipos (Hungary, Budapest):
VERBAL ELEMENTS IN THE LOCATIVE SENTENCES OF HUNGARIAN 1. FICTIVE MOTION VERBS

 11.30–11.45  Beatrix Oszkó (Hungary, Budapest):
tHE strIng Is tIED tO tHE stOnE. VERBAL ELEMENTS IN HUNGARIAN 2. LOCATIVE SENTENCES 

 11.45–12.00  Gergely Kadvány (Hungary, Szeged):
ON THE LANGUAGE POLICY OF NOUNS DENOTING PROFESSIONS – WITH SPECIAL REFERENCE TO ITALIAN 

 12.00–12.15  Mátyás Rosenberg (Hungary, Budapest):
THE RESEARCH OF BOYASH PLACE NAMES IN HUNGARY 

 12.15–12.25  Discussion
 12.25–12.40  Cofee break
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29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK – 29th UNIVERSITY LINGUISTIC DAYS
Papp György-emlékkonferencia – Conference in Honour of Professor György Papp

SESSiON 2
Chair: lászló Molnár Csikós 

 12.40–12.55  lászló Simon (Hungary, Budapest):
HOW TO INTEGRATE ELECTRONIC DOCUMENTS INTO A CORPUS? 

 12.55–13.10  lászló Molnár Csikós (Serbia, Novi Sad):
CORPUS LINGUISTIC APPROACH TO REGIONAL STANDARD LANGUAGES 

 13.10–13.25  Vilmos Gazdag (Ukraine, Berehove):
EASTERN SLAVIC LOANWORDS IN CONTEMPORARY TRANSCARPATHIAN HUNGARIAN LITERATURE

 13.25–13.40  ágota Tóth (Serbia, Subotica):
ON THE UP-TO-DATENESS OF THE HUNGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE CURRICULUM

 13.40–13.50  Discussion 
 13.50–14.30  Lunch break

SESSiON 3
Chair: Edit Katona 

 14.30–14.45  Edit Katona (Serbia, Novi Sad):
COHESION-BUILDING TOOLS IN STUDENTS’ DEFENSE AND INDICTMENT SPEECHES

 14.45–15.00  Réka Szabó (Hungary, Budapest):
METAPHORS OF REASON (ÉSZ) AND MIND (ELME) IN OLD HUNGARIAN 

 15.00–15.15  Mária Pásztor-Kicsi (Serbia, Novi Sad):
TERMS FOR DESCRIBING FLAVOURS IN HUNGARIAN PHRASEOLOGY

 15.15–15.30  Dóra Miklódy (Hungary, Miskolc):
LINGUISTIC TABOOS IN LITERARY TRANSLATIONS (CASE STUDY IN CONNECTION WITH THE
TRANSLATION OF CHUCK PALAHNIUK’S SHORT STORY gUts) 

 15.30–15.45  Viktória Gergely – ildikó Vančo (Slovakia, Nitra):
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-REFLECTION AND OF ACTUAL PERFORMANCE IN READING 
COMPREHENSION

 15.45–15.55  Discussion
 15.55–16.15  Cofee break
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SESSiON 4
Chair: Erika-Mária Tódor 

 16.15–16.30  Erika-Mária Tódor (Romania, Miercurea Ciuc):
LANGUAGE STRATEGIES IN OFFLINE AND ONLINE CLASSROOM SITUATIONS

 16.30–16.45  Katalin Dudics lakatos – Anikó Csurman-Puskás (Ukraine, Berehove):
CHANGES IN THE LANGUAGE USE OF HUNGARIAN SCHOOLCHILDREN IN TRANSCARPATHIA BASED
ON EMPIRICAL SURVEYS (2000–2018) 

 16.45–17.00  Mercédesz Patai (Hungary, Szeged):
LANGUAGE TEACHING IN THE HUNGARIAN DIASPORA IN TUSCANY. CONTRASTIVE LINGUISTIC
OBSERVATIONS IN THE SKOLABUSZ WEEKEND SCHOOL IN FLORENCE

 17.00–17.15  istván Kozmács – ildikó Vančo (Slovakia, Nitra):
ACQUIRING ORTHOGRAPHY AND PROBLEMS OF SPELLING ACCORDING TO PRONUNCIATION 

 17.15–17.25  Discussion
 17.25–17.45  Cofee break

SESSiON 5
Chair: Edit Andrić 

 17.45–18.00  Szabina Halupka-Rešetar – Dušanka zvekić Dušanović – Emese Rajsli – János Brenner (Serbia, Novi Sad):
THE WHYS AND HOWS OF A NEW MEDIUM-SIZED HUNGARIAN-SERBIAN DICTIONARY 

 18.00–18.15  Edit Andrić (Serbia, Novi Sad):
SOME THOUGHTS ABOUT A BILINGUAL PHRASEOLOGICAL DICTIONARY – WORK IN PROGRESS 

 18.15–18.30  Helén Pál (Hungary, Budapest):
LINGUISTIC DATA COLLECTED AMONG SZÉKELYS IN THE LOWER DANUBE REGION, AND THE 
PHRASEOLOGICAL CORPUS OF VOJVODINA

 18.30–18.45  Eleonóra Kovács Rácz (Serbia, Novi Sad):
PHRASEOLOGICAL RESEARCH IN THE WORKS OF GYÖRGY PAPP 

 18.45–19.00  Karolina lendák-Kabók (Serbia, Novi Sad):
TUITION LANGUAGE CHOICE FOR CHILDREN BORN IN INTERMARRIAGES IN VOJVODINA
IN THE 1990S

19.00 Discussion and closing of the conference
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29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK – 29th UNIVERSITY LINGUISTIC DAYS
Papp György-emlékkonferencia – Conference in Honour of Professor György Papp

BEVEZETŐ

Idei konferenciánkat Papp György (1941–2009) emlékének szenteljük, születésének 80. évfordulója alkalmából. 
Papp György az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék hallgatójaként diplomázott 1967-ben, majd 1983-ban – 

ugyancsak a Magyar Tanszéken – magiszteri fokozatot szerzett, 1990-ben pedig – ugyanitt – a nyelvtudományok doktora címet 
is megszerezte. Oktatói pályafutását is a Magyar Tanszéken kezdte, 1973-tól tanársegédként a fordításelmélet és -technika, 
valamint a kontrasztív nyelvészet tárgyakon (melyek pályája végéig elkísérték), majd 1991-ben megkapta docensi, 1996-ban 
rendkívüli egyetemi tanári, 2001-ben pedig rendes egyetemi tanári kinevezését. 

Kutatásait rendkívüli szerteágazóság jellemezte. A fordítástudományon és a kontrasztív nyelvészeten kívül a nyelvészet 
igen tág perspektíváját vizsgálta. Foglalkozott szociolingvisztikával, hely- és művelődéstörténettel, földrajzi nevek gyűjtésével, 
Penavin Olga szellemi örököseként pedig a frazeológiai kérdések is szívügyévé váltak. Meg kell említenünk korpuszkutatói 
munkáját, amely a vajdasági magyar nyelvi korpusz létrehozására irányult. 

Konferenciánk célja egyrészt mai perspektívából szemügyre venni Papp György munkásságának eredményeit, másrészt 
megismerni a mai rokon és interdiszciplináris kutatásokat is, amelyek az általa is vizsgált, valamint egyéb nyelvészeti ágakon 
folynak. Elsősorban olyan előadásokra számítottunk, amelyek a fordítást, a kontrasztív nyelvészetet, a frazeológiát érintik, 
illetőleg a nyelvhasználat társadalmi változataival, a földrajzi nevekkel, helytörténettel stb. foglalkoznak, valamint mindezek-
nek az irodalmi művekben fellelhető megnyilvánulásait vizsgálják.

Idén konferenciánkat a járványügyi helyzet miatt online, Zoom platformon tartottuk.
a szervezőbizottság
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29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK – 29th UNIVERSITY LINGUISTIC DAYS
Papp György-emlékkonferencia – Conference in Honour of Professor György Papp

AZ ELŐADÁSOK TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓI
ABSTRACTS

Andrić Edit
Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék 

andrice@ff.uns.ac.rs

GONDOLATOK EGY KÉSZÜLŐ KÉTNYELVŰ 
FRAZEOLÓGIAI SZÓTÁR KAPCSÁN

A dolgozat a magyar–szerb frazeológiai szótár készítése közben felmerült kérdéseket és tapasztalatokat taglalja. A két 
nyelv strukturális jellemzői, illetve a két nép anyagi és szellemi kultúrájában jelentkező különbségek megmutatkoznak a fraze-
ológia terén is. Ugyanakkor a több mint egy évezredes egymás mellett élés sok közös tapasztalati alapot nyújtott, amelyek 
hozzájárultak a részben vagy teljesen azonos idiómák megteremtéséhez. A tanulmány elsősorban a frazeológiai ekvivalen-
cia tipológiáját mutatja be és foglalkozik a frazémák fordíthatóságának problémájával. A két nyelv frazeológiai korpuszának 
különbözőségeiről is említést tesz. Külön hangsúlyt fektet az azonos lexikai szerkezettel rendelkező szólásokra, közmondá-
sokra, valamint a kultúrspecifikus frazémákra és azok megfeleltethetőségére.

Kulcsszavak: frazéma, szólás, frazeológiai szótár, magyar nyelv, szerb nyelv

n

SOME ThOUGhTS ABOUT A BILINGUAL PhRASEOLOGICAL DICTIONARY 
– WORK IN PROGRESS

In this talk, I discuss some of the questions and challenges related to compiling a Hungarian-Serbian dictionary of 
phraseologisms. The structural characteristics of the two languages   and the differences in the material and spiritual cultures 
of the two nations are also reflected in the field of phraseology. However, the fact that they have been living side by side for 
more than a millennium has resulted in many common experiences, which have contributed to the occurrence of similar or 
identical idioms in the two languages. The study presents a typology of phraseological equivalence and addresses the problem 
of the translatability of phraseologisms. Furthermore it also tackles the differences between the two languages’ corpora of 
phraseologisms, and places special emphasis on idioms and proverbs with the same lexical structure, as well as on culture-
specific phraseologisms and their translation.

Keywords: phraseologism, idiom, phraseological dictionary, Hungarian, Serbian
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Dudics lakatos Katalin
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

dudics.katalin@kmf.org.ua 

Csurman-Puskás Anikó
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

csurman.aniko@kmf.org.ua

KÁRPÁTALJAI MAGYAR ISKOLÁSOK NYELVhASZNÁLATÁNAK ALAKULÁSA
EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK ALAPJÁN (2000–2018)

Az elmúlt évtizedekben a kárpátaljai magyar iskoláskorú fiatalok nyelvhasználatával, nyelvi attitűdjével több nagyszabású 
felmérés is foglalkozott. Az már bebizonyosodott, hogy a nem köznyelvi változatokkal szembeni viszonyulás pozitív irányban 
változott. Előadásunkban három kutatás adatai alapján azt kívánjuk alátámasztani, hogy a kárpátaljai magyar anyanyelvoktatási 
reformnak empirikusan kimutatható eredményei vannak a standard ismeretére vonatkozóan is. Az Iskola 2000 kutatás során 
kapott adatokkal két későbbi (2008-as és 2018-as) felmérés eredményeit összevetve, beigazolódott, hogy az elmúlt időszak-
ban tudatosabbak lettek a vizsgált korosztály képviselői, s hogy a szűkebb régiónk nyelvhasználatára jellemző jelenségek nem 
standard voltával inkább tisztában vannak, mint a korábbi adatközlőink. Ez mindenképpen a hozzáadó szemlélet hatása.

Kulcsszavak: megismételt vizsgálat, iskolások, nyelvhasználat, standard, attitűd

n

ChANGES IN ThE LANGUAGE USE 
OF hUNGARIAN SChOOLChILDREN IN TRANSCARPAThIA BASED ON 

EMPIRICAL SURVEYS (2000–2018)
In recent decades, several large-scale surveys have been conducted on the language use and language attitude of 

Hungarian school-age youngsters in Transcarpathia. It has already been shown that attitudes towards non-standard versions 
have changed in a positive direction. The current study tries to support that the reforms of Hungarian language education 
have empirically demonstrable results based on the data of three surveys. Comparing the results of two later surveys (2008 
and 2018) with the data collected during the School’s 2000 research, it has been confirmed that the representatives of the 
examined age group have become more conscious in the recent period than before. They are more aware of the non-stan-
dard nature of language use in our local region than our previous informants were in the survey in 2000. This is definitely 
the effect of an additive approach.

Keywords: repeated research, school children, language use, standard, attitude
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TABUIZÁLÁS MINT A FRAZEOLÓGIAI VÁLTOZÁS EGYIK FORRÁSA
A nyelvi tabuk gyakran játszanak szerepet a frazeológiai egységek létrejöttében. Elsősorban a félelem, az illem és a tapintat 

tabuit (vö. Ulmann 1973, 259) fejezik ki metaforikus kifejezésekkel, gondoljunk csak a halállal, a szexualitással, a részegséggel 
stb. kapcsolatos eufemisztikus kifejezésekre (pl. örökre lehunyja szemét, lenyom egy gyors numerát, a pohár fenekére néz stb.). 
De nemcsak a metaforikus eufemizmusok révén érvényesül a tabuizálás a frazeológiai rendszerben. Vannak olyan kifejezé-
sek is, amelyek bizonyos elemek kihagyásából adódnak. Ezeknek az elliptikus kifejezéseknek jelentős része is eufemisztikus 
jellegű (pl. felül semmi, nyald ki!, Kapsz egyet! stb.). A tabuizálás azonban nemcsak a primer frazeologizálódás során játszik 
szerepet, hanem a szekunder frazeologizálódás során is. Ez utóbbi esetben már meglévő frazeologizmusok módosításával 
jönnek létre új kifejezések. Ezek is létrejöhetnek bizonyos elemek tabuizáló elhagyásával (vö. pl. m. Ki kell mennem a WC-re 
→ Ki kell mennem stb.) vagy bizonyos komponenseknek a szalonképesebbre cserélésével (vö. pl. m. Benne van a szarban → 
Benne van a kakaóban/szoaréban).

Kulcsszavak: történeti frazeológia, nyelvi tabuk, nyelvi változás

n

TABOOING AS A SOURCE OF PhRASEOLOGICAL ChANGE
Linguistic taboos often play a role in the formation of phraseological units. Primarily the taboos of fear, delicacy and 

propriety (Ulmann 1973, 259) are expressed in metaphorical terms, think only on euphemistic expressions of death, sexuality 
or drunkenness (e.g. örökre lehunyja szemét, lenyom egy gyors numerát, a pohár fenekére néz, etc.). But tabooing prevails 
in the phraseological system not only through metaphorical euphemisms. There are also terms that result from omitting 
certain elements. A significant portion of these elliptical expressions are also euphemistic (e.g. felül semmi, nyald ki!, Kapsz 
egyet! etc.). However, tabooing plays a role not only in primary phraseologization but also in secondary phraseologization. 
In the latter case, new terms are created by modifying existing phraseologisms. They can also be created by tabooing certain 
elements (e.g. Ki kell mennem a WC-re → Ki kell mennem etc.) or by replacing certain components with a more salon-capable 
unit (e.g. Benne van a szarban → Benne van a kakaóban/szoaréban).

Keywords: historical phraseology, linguistic taboos, language change
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gazdagvilmos@gmail.com 

A KORTÁRS KÁRPÁTALJAI MAGYAR IRODALOM 
KELETI SZLÁV KÖLCSÖNSZAVAI

Előadásom célja a kárpátaljai magyar irodalomra gyakorolt államnyelvi hatások bemutatása, az alkotásokban előforduló 
államnyelvi kontaktuselemek, kódváltások és névhasználati sajátosságok osztályozása és csoportosítása. Az előadás keretein 
belül alapvetően két írói generáció elmúlt évtizedben megjelent műveit tervezem vizsgálni. Az első, ún. idősebb generáció 
esetében feltételezhető a szovjet éra és az orosz nyelv intenzívebb hatásának a megmutatkozása, míg a második, az ifjú nemze-
dék esetében, ilyen jellegű élettapasztalatok, koruknál fogva nem feltételezhetőek. A két nemzedék műveiben ily módon 
tehát valamelyest a rendszerváltással párhuzamosan végbemenő, az államnyelvi szerepet betöltő nyelvek hatásmechanizmusa 
és annak változása is tetten érhető lehet. Mivel azonban a fiatalabb írónemzedékhez tartozók többségének nincsenek még 
önálló kötetei, fontosnak véltem az egyetlen kárpátaljai magyar irodalmi folyóirat, az Együtt lapszámainak az áttekintését is.

Kulcsszavak: kárpátaljai magyar irodalom, keleti szláv kölcsönszó, kódváltások, névhasználati sajátosságok

n

EASTERN SLAVIC LOANWORDS IN CONTEMPORARY 
TRANSCARPAThIAN hUNGARIAN LITERATURE

The aim of my lecture is to present the influence of the state language on Transcarpathian Hungarian literature, to classify 
and group the state language contact elements, code changes and naming peculiarities in the works. Within the framework 
of the lecture I plan to examine the works of two generations of writers published in the last decade. In the case of the 
first, the so-called older generation, it can be assumed that the Soviet era and the more intensive influence of the Russian 
language are evident, while in the case of the second, the younger generation, due to their age such life experiences cannot 
be assumed. Thus, in the works of the two generations parallel with the change of the regime the influence and mode of 
action of the official state languages’ might also be traced. However, as the majority of the younger generation of writers do 
not yet have independent volumes, I also considered it important to review the issues of the only Hungarian literary journal 
in Transcarpathia, the Együtt.

Keywords: Transcarpathian Hungarian literature, Eastern Slavic loanwords, code changes, naming peculiarities



19

29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK – 29th UNIVERSITY LINGUISTIC DAYS
Papp György-emlékkonferencia – Conference in Honour of Professor György Papp

Gergely Viktória
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra 

vgergelyova@ukf.sk

Vančo ildikó
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra 
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A SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGEK ÖNREFLEXIÓS MEGÍTÉLÉSE 
ÉS A TÉNYLEGES TELJESÍTMÉNY KÖZÖTT FENNÁLLÓ VISZONY

Az előadás célja a tanulók szövegértési képességeinek önreflexiós megítélése és a tényleges szövegértési teljesítmény 
közötti eltérés vizsgálata. A kutatás során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a tanulók milyen mértékben képesek a 
saját szövegértési szintjük megítélésére. A kutatásban 300 szlovákiai, magyar tannyelvű iskolába járó adatközlő vett részt. 
A válaszadók szakértői mintavétel alapján lettek kiválasztva, az alanyok két korosztályból (negyedikes és hetedikes diákok) 
és hasonló kétnyelvű környezetből származtak. A vizsgálatban szociológiai kérdőívet és három-három különböző típusú 
szövegértési tesztet alkalmaztunk. A szövegértést az adott korcsoportok kognitív képességeihez alkalmazkodó kérdések segít-
ségével mértük fel. Az eredmények elemzése alapján megállapítható, hogy a résztvevők túlbecsülték szövegértésük szintjét, 
és az önbevallásukon alapuló értékelésük nem felel meg a szövegértési tesztek eredményeinek.

Kulcsszavak: szövegértés, önértékelés, negyedik és hetedik évfolyam, általános iskola

n

THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-REFLECTION AND OF ACTUAL 
PERFORMANCE IN READING COMPREhENSION

The purpose of the present study is to examine the differences between students’ critical self-reflection and actual perfor-
mance in reading comprehension, to compare the respondents’ self-assessment with test scores in reading comprehension, 
and to answer the question of whether students can adequately assess their own abilities in reading comprehension. A total of 
300 respondents participated in the study. The respondents were from two age groups (fourth and seventh grade students) and 
had similar bilingual backgrounds. The responses were based solely on subjective assessment. After completing a sociological 
questionnaire, the students filled in a reading comprehension test. Based on the analysis of results, it can be concluded that 
the participants overestimated their reading comprehension abilities, and their self-report-based views did not match the 
results of the reading comprehension tests.

Keywords: reading comprehension, Hungarian language, fourth and seventh grade of primary school
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Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék 

brenner.forum@gmail.com 

EGY ÚJ MAGYAR–SZERB KÖZÉPSZÓTÁR MIÉRTJE ÉS HOGYANJA
Idestova bő másfél éve folyik a minden tekintetben hiánypótló magyar–szerb középszótár előkészülete, egészen ponto-

san a szótári állományon való munka. A szótár szerkesztőbizottsága (Andrić Edit, Halupka-Rešetar Szabina, Kacziba Ágnes 
és Dušanka Zvekić Dušanović) új alapokra helyezte a szóállomány kiválogatását és megírását. Elsősorban a Mirjana Burzan 
– Kacziba Ágnes-féle szerb–magyar szótár, másodsorban pedig a legújabb értelmező (kézi)szótárak korpuszára támasz-
kodva. Előbbit több helyütt ki is egészítve, újra- és átgondolva az alapokat, hogy jelen munka a vajdasági beszélt nyelvnek a 
szótárba kívánkozó lexikai elemeit se hagyja ki, ugyanakkor külön hangsúlyt fektetve a szerb–magyar együttélés kulturális, 
vallási, szociográfiai és más egyéb vonatkozásaira, illetve ezek nyelvi-szókészleti reprezentációira. Előadásunkban bemutat-
juk szótárunk szerkezetét, de számos egyedi vonásaira külön fókuszálunk, mint pl. a példamondatokra, valamint nyelvünk 
állandósultabb szókapcsolatainak gazdag példaállományára s ezek szerb ekvivalenseinek megadására.

Kulcsszavak: lexikográfia, középszótár, kétnyelvű szótár, szótári szerkezet, szerb nyelv, magyar nyelv

n

THE WHYS AND HOWS OF A NEW MEDIUM-SIZED 
HUNGARIAN-SERBIAN DICTIONARY

The aim of the talk is to present the challenges faced by the editors of a new, much needed medium-sized Hungarian-
Serbian dictionary, which is currently in the phase of compiling. The editorial board of the dictionary (Edit Andrić, Szabina 
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Halupka-Rešetar, Ágnes Kacziba and Dušanka Zvekić Dušanović) decided to put the selection of head words and the structure 
of the dictionary entries on a new footing: while they rely on the recently published Serbian-Hungarian dictionary edited by 
Mirjana Burzan and Ágnes Kacziba, as well as on the latest monolingual dictionaries, the head words and dictionary entries 
are carefully selected and supplemented so that lexical elements typical of the Vojvodinian spoken variety of Hungarian are 
also included in the dictionary. Special emphasis is placed on the cultural, religious, sociographic and other matters relevant 
for the dictionary. In this talk, we present the structure of our dictionary, but focus primarily on its unique features, such as 
the rich set of examples and illustrations, as well as the collocations included in the dictionary and their Serbian equivalents.

Keywords: lexicography, medium-sized dictionary, bilingual dictionary, dictionary structure, Hungarian, Serbian
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PAPP GYÖRGY KULTÚRATEREMTŐ TEVÉKENYSÉGE 
AZ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG hASÁBJAIN

Papp György (1941–2009) nyelvész, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanára jelentős tudományos és oktatói 
életművet hagyott maga mögött. Jelen munka mégsem a kontrasztív nyelvészet és a szociolingvisztika területén elért ered-
ményeivel foglalkozik, hanem a szülőhelyén életre hívott helyi lapban, az Új Kanizsai Újságban elérhető cikkeiből feltárható 
kultúraépítő működését kívánja számba venni. A sokoldalú tanár és tudós helyi, kistérségi szinten is ’számított’. A magyar 
identitás fenntartásának nélkülözhetetlen háttere a cikkeiből kibontakozó tudásanyag (szólásmagyarázatok, nyelvművelő 
cikkek, néprajzi adalékok, helytörténeti írások) s nem utolsósorban művelődésszervező tevékenysége a helyi média, oktatás 
és művelődési egyesületek vonzatában mutatkozik meg.

Kulcsszavak: Papp György, művelődésszervezés, Új Kanizsai Újság, kultúra, identitás

n

THE CULTURE-CREATING ACTIVITY OF GYÖRGY PAPP 
ON ThE COLUMNS OF ’ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG’ NEWSPAPER

György Papp (1941–2009), a linguist and professor at the Department of Hungarian Language and Literature in Novi 
Sad, left behind a significant scientific and teaching oeuvre. The present work, however, does not examine his achievements 
in the field of contrastive linguistics and sociolinguistics, but seeks to take stock of his work as a culture builder in his local 
newspaper, the ’Új Kanizsai Újság’ newspaper, in his hometown. The versatile teacher and scholar also made a great impact 
on local, micro-regional level. The indispensable background for the preservation of the Hungarian identity is the material 
and knowledge unfolding from his articles (explanations of phrases and sayings, language-cultivating articles, ethnographic 
contributions, texts on local history), as well as his mission in the field of local media, education and cultural associations.

Keywords: György Papp, organization of cultural activities, Új Kanizsai Újság, culture, identity
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A FOGLALKOZÁST JELÖLŐ FŐNEVEK NYELVPOLITIKAI KÉRDÉSEIRŐL 
– KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OLASZ NYELVRE

Előadásomban a foglalkozást jelölő főnevek képzésének nyelvpolitikai aspektusait mutatom be az olasz nyelvben. 
E probléma voltaképpen összekapcsolódik a nyelvek azon képességével, hogy grammatikai nemeket fejezzenek ki. A magyar-
ban nem létezik a nyelvtani nem kategóriája, ugyanakkor kifejezhető férfi és női lexikai nem. Ezzel szemben az olasz főnév 
grammatikai kategóriáinak egyike a nyelvtani nem, mely hím- és nőnemre oszlik, s így a foglalkozásneveknél igen proble-
matikus a hímnemű alapalakok nőnemű párjának megadása. E párhuzamosság nyelvi reprezentációja még a mai napig sem 
alakult ki teljes mértékben, s mindez magával hozott egy rendkívül ellentmondásos nyelvhasználatot, mely természetesen 
visszatükröződik a főnév morfológiájában is. E hiátus kitöltése Itáliában hamar politikai síkra terelődött, s a témával kapcso-
latos viták immár négy évtizede vannak jelen nyelvészek és nyelvpolitikusok diskurzusaiban. Ennek okán Olaszországban 
különböző ajánlások születtek a hímnem mellett megfelelő nőnemű formák kialakítására, fontos kérdés azonban, hogy ezeket 
a javaslatokat legitimálja-e a nyelvhasználó. A kvantitatív módszerrel újságnyelvi szövegeken végzett vizsgálatom, noha e 
nyelvpolitikai kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, a szinkrón nyelvállapotról kíván látleletet nyújtani.

Kulcsszavak: foglalkozást jelölő főnevek, nyelvpolitika, olasz nyelv, nyelvtani nem, szinkrón nyelvállapot

n

ON ThE LANGUAGE POLICY OF NOUNS DENOTING PROFESSIONS 
– WITH SPECIAL REFERENCE TO ITALIAN

In my presentation I am going to present the language policy aspects of the formation of nouns denoting professions in 
Italian. This problem is actually linked to the ability of languages to express grammatical gender. In Hungarian there is no 
category of grammatical gender, but there is a male and female lexical gender. In contrast, one of the grammatical categories 
of Italian nouns is grammatical gender, which is divided into masculine and feminine gender, and thus the identification 
of the feminine pair of masculine base forms in nouns denoting professions is very problematic. Even today, the linguistic 
representation of this parallelism is still not fully developed, and this has led to a highly contradictory usage, which is 
naturally reflected in the morphology of the noun. Filling this gap quickly became a political issue in Italy, and the debate 
on the subject has been part of the discourse of linguists and language policy makers for four decades. For this reason, 
various recommendations have been made in Italy for the use of feminine forms in addition to masculine, but the question 
is whether these proposals are legitimised by the language user. Although it cannot provide a clear answer to this language 
policy question, my quantitative analysis of newspaper texts aims to provide an insight into the synchronic state of language.

Keywords: nouns denoting professions, language policy, italian language, grammatical gender, synchronic state of language
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KOHÉZIÓTEREMTŐ ESZKÖZÖK EGYETEMISTÁK VÉDŐ- 
ÉS VÁDBESZÉDEIBEN

Dolgozatomban a Gyakorlati retorika tárgyából az újvidéki Magyar Tanszéken készült szónoklatokat vizsgálom. 
A különböző irodalmi művekhez kötődő védő- és vádbeszédek témahálózatának feltérképezésekor elsősorban arra irányítom a 
figyelmet, hogyan valósul meg a téma kifejtése, fenntartása a szónoklat különböző részeiben. Miképpen illeszkedik a retorikai 
szituációhoz a szónok szóhasználata, stílusa, érvelési technikája? Melyek a hatáskeltés szövegszerűen megragadható eszközei?

Kulcsszavak: szövegszerkezet, folytonosság, stílus, alakzatok

n

COHESION-BUILDING TOOLS IN STUDENTS’ DEFENSE 
AND INDICTMENT SPEEChES

In my paper I examine the speeches made at the Department of Hungarian studies in Novi Sad within the academic 
subject of Practical Rhetoric. When mapping the topic network of defense and indictment speeches related to different 
literary works, I primarily focus on how the topic is developed and maintained in different parts of the speech. How does 
the word usage, style, and reasoning technique of the speaker fit into the rhetorical situation? What are the textual means 
of making an impact?

Keywords: text structure, continuity, style, stylistic forms 
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VÁROSI DIALEKTOLÓGIA MAGYARORSZÁGON (BUSZI ÉS SZÖSZI)
A városi dialektológia William Labov munkásságával kezdődött az 1960-as évek közepén az Egyesült Államokban. 

Magyarországon az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1985-ben kezdődtek meg az élőnyelvi (szociolingvisztikai) kutatások. 
A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (röviden: BUSZI) az első jelentős magyar beszélt nyelvi kutatás volt, a terepmunkája 
1987-ben (50 interjú) majd 1988-89-ben (200 interjú) zajlott. A lejegyzés, kódolás, ellenőrzés, majd az adatbázis létrehozá-
sa és kutathatóvá tétele 2008-ig tartott. Az előadásban futólag bemutatom a 2021-ben megjelent tanulmányok a budapesti 
beszédről című könyvünket, majd röviden szó lesz a BUSZI „kisöccséről”, a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúról (SZÖSZI) is.

Kulcsszavak: városi dialektológia, szociolingvisztikai interjú, nyelvi variabilitás és változás, BuSzi, SzÖSzi

n

URBAN DIALECTOLOGY IN hUNGARY 
(THE BUDAPEST SOCIOLINGUISTIC INTERVIEW AND THE SZEGED 

SOCIOLINGUISTIC INTERVIEW PROJECTS)
Urban dialectology began with William Labov’s work in New York City in the 1960s. In Hungary, such research began in 

the mid-1980s in the Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 50 sociolinguistic interviews were conducted 
in 1987, then 200 more in the next two years. Transcription, coding, checking, and building databases were completed as late 
as 2008. In this paper I will touch on theoretical and methodological issues and will survey some results published in tanul-
mányok a budapesti beszédről ’Studies on Budapest speech’ (2021). Some methodological issues and results of the Szeged 
Sociolinguistic Interview project, conducted in 2013‒2016, will also be discussed.

Keywords: urban dialectology, sociolinguistic interview, linguistic variation and change, Budapest Sociolinguistic interview, 
Szeged Sociolinguistic interview
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FRAZÉMAKUTATÁS PAPP GYÖRGY MUNKÁSSÁGÁBAN
Papp György kutatásában hatalmas gyűjtőmunka eredményeként – az őt megelőző nyelvészeti modelleket áttekintve – 

bővíti ki a szólás- és közmondáskutatás módszertanát. A funkcióból és a beszédhelyzetből kiindulva célja, hogy a vajdasági 
magyar frazémaállományt átörökítse az utókor számára, megmentve azt a nemzedékváltás okozta feledéstől. Hangsúlyozza, 
hogy a szólás a nyelvben (langue) és a beszédben (parole) szerveződő másodlagos szimbolikus nyelvi egység. A szólások 
Papp György életművében részben a jel és jelentés meghatározásaként definiálódnak, valamint fontos szerepet kap a hasz-
nálatelmélet is a szóláskutatás kapcsán. A szólások értelmezésében megjelenik továbbá az életműben a szólás mint kommu-
nikációs szimbólum, mely úgyszintén összefüggésbe kerül a funkcióval. Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse és felvázolja a 
Papp György-féle vajdasági magyar frazémagyűjtés domináns jegyeit, melyek Papp György olvasatában szemiotikai szinteken 
rögzült, transzformálódó kódok, a beszélők számára pedig valamely állandósult jelentést közölnek.

Kulcsszavak: frazéma, szólás, funkció és beszédhelyzet, jel és jelentés, nyelv és beszéd, transzformálódó kód

n

PHRASEOLOGICAL RESEARCH IN THE WORKS OF GYÖRGY PAPP
Relying on and reviewing the linguistic models that preceded him, György Papp compiled a vast collection of idioms and 

proverbs and considerably expanded the methodology of research on phraseology. Using as his starting point the function 
of the phrasemes and the speech situation they are used in, Papp’s aim was to preserve for posterity the phrasemes used by 
Hungarians in Vojvodina, saving them from oblivion caused by generational shift. He emphasizes that idioms and proverbs 
are secondary symbolic linguistic units of both language (langue) and speech (parole). In György Papp’s oeuvre, idioms are 
partly defined as both signs and meaning, and Usage-based theory plays an important role in his research into phraseological 
units. In the interpretation of idioms, Papp refers to idioms as communication symbols, which is also related to their function. 
The aim of the present study is to briefly outline the dominant features of György Papp’s research into the phraseological units 
used by Hungarians in Vojvodina, understood by Papp as semiotically fixed code subject to transformation, which provide 
a constant meaning to the speakers who use them.

Keywords: phraseme, idiom, function and speech situation, sign and meaning, language and speech, code subject to transformation
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A hELYESÍRÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉS A KIEJTÉS SZERINTI 
ÍRÁSMÓD PROBLÉMÁI

A nyelvek ortográfiája a felszíni (shallow) vagy mély (deep) kategóriák mentén helyezhető el (Frost–Kratz–Bentin 1987). 
A magyar helyesírás egyik alapelve a kiejtés szerinti írásmód, így úgy tűnhet, a helyes írás nem okoz különösebb problémát 
a tanulóknak. Fonológiai szinten is vannak azonban nehézségek, mély helyesírást mutató jelenségek, bizonyos esetekben 
ugyanazt a fonémát más-más betűkapcsolattal jelöljük. A helyesírás a hangjelölésen túl a beszéd egyéb jelenségeit is tükrözi, 
amelyek a beszéd során az értést könnyítik meg. E jelenségeknek az írásban való tükröztetése is a mély kategóriába tartozik. 
Ilyen például, hogy az értelmileg összetartozó elemeket, mint az igekötők és segédigék, egy prozódiai egységként ejtjük, míg 
az írásban különírjuk őket. A helyesírás tanításakor az a cél, hogy a tanuló a mély helyesírású elemeket is hibátlanul rögzít-
se, és a külső algoritmus szintjéről – a tudatosítás szintjéről – a belső algoritmus szintjére, készségszintre jusson el (Orosz 
1974; Antalné 2001). Jelen írás egy sajátos magyarországi oktatási forma ismertetésére vállalkozik, a Kárpát-medencében 
élő magyar anyanyelvű, az általános iskolák felső tagozatára járó tanulók számára évente megrendezett országos helyesírási 
verseny 5. osztályos tanulói (N = 3340) alapján vizsgálja meg ezt a kérdést, vagyis, hogy mennyire eredményesek a tanulók 
a mély helyesírási struktúrák elsajátításában.

Kulcsszavak: helyesírás, felszíni és mély kategória, fonéma és betűkapcsolatok

n

ACQUIRING ORThOGRAPhY AND PROBLEMS OF SPELLING ACCORDING 
TO PRONUNCIATION

The orthography of languages can be categorised as shallow or deep (Frost–Kratz–Bentin 1987). One of the basic 
principles of Hungarian orthography is spelling according to pronunciation, so it may seem that orthography does not cause 
any particular problems to the students. However, there are also difficulties at the phonological level, because in some cases 
the same phoneme is denoted by different groups of letters, which is a phenomenon of deep spelling. However, in addition 
to phonological notation, spelling also reflects other phenomena of language that facilitate comprehension when speaking. 
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The reflection of these phenomena in writing falls into the category of deep spelling. For example, related elements that are 
interpreted together, such as verbs and auxiliary verbs, are pronounced as one unit in speech, but they are written separately. 
The goal of writing is for the learner to absorb the units of the „deep category“ without error and to bring them from the 
level of the external algorithm – the level of awareness – to the level of the internal algorithm – the level of skill (Orosz 1974; 
Antalné 2001). This paper describes a specific form of teaching in Hungary: the structure and goals of the annual Hungarian 
spelling competition for Hungarian 5th–8th grade students living in the Carpathian Basin. Based on the analysis of the results 
of the 5th grade students (N = 3340), the study identifies phenomena that cause problems for the students in Hungarian 
orthography, and presents how effective the students are in mastering deep spelling structures.

Keywords: orthography, Hungarian language, shallow or deep categories of spelling
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A VEGYES hÁZASSÁGBAN SZÜLETETT GYEREKEK ISKOLAI 
TANNYELVVÁLASZTÁSA AZ 1990-ES ÉVEKBEN VAJDASÁGBAN

A tanulmány kvalitatív szempontból vizsgálja a családtörténeti játszmák szerepét az 1990-es évek viharos időszakában a 
vajdasági Y generációsok önreprezentációjában. A vegyes házasságban született Y generációsok életében az egyik mérföldkő 
az általános iskolába való beiratkozáskor a szüleik által választott (többségi vagy kisebbségi) tannyelv volt. A tanulmány a 
szerb–magyar vegyes házasságban született Y generációsokkal készített interjúk elemzésén alapszik. A kutatás eredményei 
azt mutatják, hogy a vegyes házasságban született Y generációsok iskolai tannyelvválasztása identitásalakító, és a (kisebbségi 
vagy többségi) nemzethez való tartozást is meghatározza. Emellett a kisebbségi nyelvoktatásban részt vevő Y generációsok 
több etnikai alapú, nacionalizmussal felfűtött konfliktust éltek át iskolai tanulmányaik során, mint azok, akiknél a szülők a 
többségi nyelvű oktatást választották.

Kulcsszavak: vegyes házasságok, oktatás, nyelv, 1990-es évek, nemzetiség, identitás, y generáció, Vajdaság, Szerbia

n

TUITION LANGUAGE ChOICE FOR ChILDREN BORN IN 
INTERMARRIAGES IN VOJVODINA IN ThE 1990S

The goal of this paper is to investigate the role family history plays in self-representations and sense-making of millennials 
in the turbulent time of the 1990s, analysing it from a qualitative perspective. For intermarriage-born millennials, one of 
the milestone events in their lives was the choice of language of instruction (majority or minority) by their parents when 
enrolling them in elementary school. The paper is based on in-depth analysis of interviews conducted with millennials born 
in Serb-Hungarian intermarriage. The findings show the influence of the parents’ choice of tuition in school on the identity 
and group-belonging of the intermarriage-born millenials. We show that millennials who attended minority language tuition 
endured more ethnicity-based, nationalism-fuelled incidents during their schooling, compared to those for whom parents 
chose majority-language schooling.

Keywords: intermarriage, education, language, 1990s yugoslav war, ethnicity, identity, millennials, Vojvodina, Serbia
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NYELVI TABUK A MŰFORDÍTÁSBAN 
(ESETTANULMÁNY CHUCK PALAHNIUK GUTS CÍMŰ NOVELLÁJÁNAK 

FORDÍTÁSA KAPCSÁN)
Szinte minden nyelvben vannak szavak, melyekről, jellemzően íratlan szabályok mentén, a közösség minden tagja tudja, 

hogy azokat nem illik, tilos használni: ezek a nyelvi tabuk. Míg régebben ezek jellemzően hittel, babonával kapcsolatos kifeje-
zések voltak, mára a halállal, testképzettel, nemiséggel és kisebbségi hovatartozással kapcsolatosak. Többségüknek más-más 
megfelelője van a különböző regiszterekben, nemformális környezetben kimozdítják a befogadót annak komfortzónájából. Ez 
irodalmi szövegek esetén akár cél is lehet, de különösen nehéz feladat elé állíthatja a műfordítót, mivel a különböző nyelvek 
regiszterei nem mindig feleltethetők meg teljes mértékben egymásnak. Megoldás lehet a használat el-/megkerülése, másik 
regiszterbe helyezés, miközben a műfordító vélhetően törekszik az író által elérni kívánt hatás megtartására. Előadásomban 
ezt a folyamatot kívánom vizsgálni Chuck Palahniuk guts című novellájának fordítása kapcsán.

Kulcsszavak: nyelvi tabuk, nyelvi regiszterek, nemiség, műfordítás

n

LINGUISTIC TABOOS IN LITERARY TRANSLATIONS 
(CASE STUDY IN CONNECTION WITH THE TRANSLATION OF CHUCK 

PALAHNIUK’S SHORT STORY GUTS)
In almost every language there are words which, based on unwritten rules of the community, are not appropriate: these 

are linguistic taboos. While earlier these used to be expressions related to faith and superstition, today they are associated 
with death, body image, sexuality and minority identity. Most of them have different forms in various registers, and in a 
non-formal environment they move the recipient from their comfort zone. This can be a purpose in itself in literary texts, 
however, it may constitute an especially difficult undertaking for the translator, as the registers of the different languages are 
not always fully consistent. A solution might be avoidance or evasion, using another register, while the translator probably 
intends to keep the effect the author wishes to create. In my lecture I would like to examine this process in connection with 
the translation of Chuck Palahniuk’s short story guts.

Keywords: linguistic taboos, language registers, sexuality, literary translation
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A REGIONÁLIS KÖZNYELVEK KORPUSZNYELVÉSZETI 
MEGKÖZELÍTÉSE

A helyi nyelvváltozatok és a köznyelv kapcsolatából adott környezetben regionális köznyelv jön létre. Ennek során egyrészt 
regionális szavak és szóalakok terjednek el, olykor még a köznyelvbe is bekerülnek, másrészt pedig köznyelvi elemek válnak 
regionálissá, különösen alakjukban. Ezekről a jelenségekről hagyományos, analóg vizsgálattal csupán hozzávetőleges képet 
alkothatunk. A korpusznyelvészeti módszerek digitális tanulmányozást tesznek lehetővé, általuk nagy mennyiségű adatok 
halmaza hozható létre. Egy-egy regionális köznyelvről reprezentatív korpuszt lehet készíteni, segítségével meg lehet állapí-
tani a belső arányokat és viszonyokat, egyúttal pedig az adott regionális köznyelv érdemben összehasonlíthatóvá válik más 
regionális köznyelvekkel. Különösen hasznos lehet a dinamikus korpusz, ez lehetőséget nyújt a regionális köznyelv életének 
a nyomon követésére.

Kulcsszavak: köznyelv, regionális köznyelv, helyi nyelvváltozat, reprezentatív korpusz, dinamikus korpusz

n

CORPUS LINGUISTIC APPROACh TO REGIONAL 
STANDARD LANGUAGES 

In a given environment the contact between the local language variants and standard language results in a regional stan-
dard. During this process regional words and word forms spread, sometimes even into the standard language while stan-
dard language elements become regional, particularly in their forms. The traditional analogous methods can provide only 
approximate results of these phenomena. Corpus linguistics uses digital methods in research, through which a large amount 
of data can be compiled. A representative corpus can be made for each regional standard language, which helps determine 
internal proportions and relations, and at the same time makes possible for a given regional standard language to become 
substantially comparable with other regional standard languages. A dynamic corpus can be especially useful, as it provides 
an opportunity to follow the life of a regional standard language.

Keywords: standard language, regional standard language, local language variant, representative corpus, dynamic corpus
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A ZSINÓR RÁ VAN KÖTÖZVE A KŐRE. 
A MAGYAR LOKATÍV MONDATOK IGEI ELEMEI 2.

A kulturális nyelvészeti kutatások arra keresik a választ, hogy a nyelvi jellemzők megléte egy nyelvben összefüggésbe 
hozható-e nyelven kívüli tényezőkkel. A Hol? kérdésre felelő mondatokban előforduló nyelvi eszközök használatát is lehet 
ilyen szempontból vizsgálni. A lokatív szerkezetek alkalmazása emellett mutathat kontaktusnyelvészeti és areális összefüggé-
seket is. Ezek a kutatások csak részletes leírásokon alapulhatnak. Az előadás a magyar nyelv lokatív mondataiban megjelenő 
igei elemek leírásához kíván hozzájárulni. Az anyaggyűjtés a Max Planck Intézetben kifejlesztett képsorozat (Basic Locative 
Construction teszt) segítségével elicitációs módszerrel történt. Jelen munkálat célja a semleges, budapesti standard változat 
felgyűjtése volt. A korpusz adataiból összeállítható eszköztár – ezek között van a létige, igeneves szerkezet, pozicionális ige 
és több testtartásige is – újabb adalékokkal szolgálhat a lokatív szerkezetek leírásához. Az eredményeket értékelve megálla-
pítható, hogy a magyar nyelv besorolható-e az Ameka–Levinson-féle tipológiai csoportok valamelyikébe.

Kulcsszavak: lokatív mondat, BlC-teszt, elicitációs módszer, standard magyar nyelvváltozat, tipológia

n

THE STRING IS TIED TO THE STONE. 
VERBAL ELEMENTS IN hUNGARIAN LOCATIVE SENTENCES 2.

Cultural linguistic investigations aim to answer the question whether there is any relation between certain features of a 
language and extra-linguistic factors. The sentences answering Where-questions can also be researched from this point of 
view. In addition, the use of locative structures can exhibit contact-linguistic and areal linguistic correspondences. All these 
investigations can only be based on detailed descriptions. This paper wishes to contribute to the description of the verbal 
elements used in Hungarian locative sentences. The corpus was collected with the Basic Locative Construction test elaborated 
at the Max Planck Institute using a standardized picture elicitation method. The aim of the present work was to collect the 
standard version of Hungarian from informants living in Budapest. The inventory of verbal elements that can be compiled 
from the corpus data – which include the verb of existence, the adverbial constructions, positional verbs, and several posture 
verbs – will provide the description of Hungarian locative structures with relevant data. The research will reveal if there is 
any class of Ameka and Levinson’s taxonomy that Hungarian fits into.

Keywords: locative structures, BlC test, elicitation method, standard Hungarian, typology
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AZ AL-DUNAI SZÉKELYEKTŐL GYŰJTÖTT NYELVI ADATOK 
ÉS A VAJDASÁGI FRAZEOLÓGIAI KORPUSZ

Papp György tudományos tevékenységei közé tartozott a vajdasági frazeológiai állomány vizsgálata is. a vajdasági fraze-
ológiai korpusz szerkezeti, adattári vonatkozásai (2007) című dolgozatában egyrészt saját gyűjtésű, másrészt Penavin Olga 
szellemi örökségeként fennmaradt adatokat vizsgál. Az előadás Papp György és Penavin Olga munkáiból kiindulva a vajda-
sági frazeológiai korpuszt egészíti ki újabb vagy kevésbé ismert források bemutatásával. A források az al-dunai, bukovinai 
gyökerű székelyek nyelvére vonatkoznak. Az Al-Duna mellé három településre kerültek bukovinai székelyek. Székelykeve 
(Skorenovac), Sándoregyháza (Ivanovo) és Hertelendyfalva (Vojlovica – ma Pancsova város része) településeken Penavin 
Olga és munkatársai is gyűjtöttek nyelvi adatokat.

Kulcsszavak: al-dunai székelyek, vajdasági frazeológiai korpusz, nyelvi források

n

LINGUISTIC DATA COLLECTED AMONG SZÉKELYS 
IN THE LOWER DANUBE REGION, 

AND ThE PhRASEOLOGICAL CORPUS OF VOJVODINA
One of György Papp’s scientific activities was the study of the phraseological corpus of Vojvodina. In his essay On the 

structure and data repository of the phraseological corpus of vojvodina, (2007) he examines partly his own data, and partly the 
data in Olga Penavin’s intellectual heritage. The lecturer would like to proceed from György Papp’ and Olga Penavin’s works, 
and complement the phraseological corpus of Vojvodina with new or less known sources. These sources relate to the language 
of the Lower Danube Székelys descending from Bukovina. They live in three settlements along the Lower Danube where 
Olga Penavin and her associates also collected data: Székelykeve (Skorenovac), Sándoregyháza (Ivanovo) and Hertelendyfalva 
(Vojlovica – now part of the town of Pančevo).

Keywords: lower Danube Székelys, phraseological corpus of Vojvodina, linguistic sources
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ÍZNEVEK A MAGYAR FRAZÉMÁKBAN
Az előadás a magyar frazémákban előforduló íznevekkel foglalkozik. Az ízlelő és szagló (ún. kémiai) érzékszervek kife-

jezőeszközeinek vizsgálataival kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy ezek kevésbé elterjedtek, mint a színek (fotoreceptoros 
érzékek) kutatása, amely Brent Berlin és Paul Kay 1969-ből származó Basic colour terms (Alapszínnevek) című tanulmánya 
révén váltak közismertté. Mindazonáltal jelen előadás célja megvizsgálni az íznevek jelenlétét a magyar frazémákban. Hagyo-
mányosan négy alapízről (sós, édes, savanyú és keserű) szoktunk beszélni, de nyelvünk egyéb árnyalatokat is képes kifejezni. 
Jelen kutatás ezekre az árnyalatokra is igyekszik kitérni.

Kulcsszavak: íznevek, érzékek, alapízek, magyar frazémák

n

TERMS FOR DESCRIBING FLAVOURS IN hUNGARIAN PhRASEOLOGY 
This presentation concerns terms for describing tastes/flavours in Hungarian phraseologism. By studying the expressions 

describing gustatory and olfactory, called chemical senses, we can state that they are less well represented than are studies 
related to colours, i.e. photoreceptor senses, which became widely known by the study of Brent Berlin and Paul Kay: Basic 
Colour terms (1969). Nonetheless, the goal of this research is to show the presence of expressions, phraseologisms, describing 
flavours in Hungarian phraseology. Traditionally we talk about four basic flavours (sweetness, sourness, bitterness, saltiness), 
yet language is capable of expressing more nuances of flavours even in their basic meaning. The present research also seeks 
to address these nuances.

Keywords: terms of flavours, senses, basic flavours, Hungarian phraseologisms



35

29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK – 29th UNIVERSITY LINGUISTIC DAYS
Papp György-emlékkonferencia – Conference in Honour of Professor György Papp

Patai Mercédesz
Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola (Újlatin nyelvészet program), Szeged 

pataimerci@gmail.com 

NYELVTANÍTÁS A TOSZKÁNAI MAGYAR DIASZPÓRÁBAN. 
KONTRASZTÍV NYELVÉSZETI MEGFIGYELÉSEK A SKOLABUSZ FIRENZEI 

hÉTVÉGI ISKOLÁBAN
Az Olasz Statisztikai Hivatal (ISTAT) 2020. évi adatbázisa közel 8000 Magyarországról származó, de jelenleg Itáliában 

élő polgárt tart számon. A magyar közösség 7 százaléka, mintegy félezer honfitársunk Toszkána tartományban telepedett le. 
A Firenzei Tudományegyetem és a Toszkánai Olasz–Magyar Kulturális Egyesület által közösen működtetett olasz–magyar 
interkulturális oktatási és nevelési program, melyben 20–25 magyar gyökerekkel rendelkező kisiskolás vesz részt, azt a célt 
tűzte ki, hogy hétvégenként magyar nyelvű foglalkozásokon biztosítson nyelvi-kommunikációs fejlesztést az érdeklődő 
családoknak. A toszkánai diaszpórában nevelkedő gyerekek körében szinte mindig az olasz nyelvnek van domináns szerepe, 
függetlenül a szülők anyanyelvétől. Kevés tanuló kommunikál folyékonyan és kevés hibával magyar nyelven.

A Skolabusz iskolájában végzett munkám során alkalmam volt megtapasztalni, hogy a tanulók számára az egyik legne-
hezebben elsajátítható ismeret az igekötős igék használata. E csoporthoz kötődően további problémát okoznak az igei aspek-
tusjelenségek, főként a befejezettség és a folyamatosság reprezentációja a magyar nyelvben. Magyar–olasz viszonylatban ezen 
a területen jelentős különbségek mutatkoznak, melyek megtanítása különös kihívás a nyelvtanár számára. Előadásomban a 
Skolabusz kisdiákjainak nyelvi produkcióit vizsgálva elemzem a magyar és az olasz nyelv különbségeit az igei aspektus téma-
körében, s a gyakorlati munka eredményeiből kiindulva néhány megoldási javaslatot mutatok be a két nyelv eltérő struktú-
ráiból adódó nehézségek leküzdésére.

Kulcsszavak: a magyar nyelv tanítása Olaszországban, diaszpóra, kontrasztív nyelvészet, igei aspektus

n

LANGUAGE TEAChING IN ThE hUNGARIAN DIASPORA IN TUSCANY. 
CONTRASTIVE LINGUISTIC OBSERVATIONS 

IN THE SKOLABUSZ WEEKEND SCHOOL IN FLORENCE
The 2020 database of the Italian Statistical Office (ISTAT) keeps track of around 8000 people who originate from Hunga-

ry, but currently live in Italy. Seven percent of the Hungarian community, about five hundred Hungarians settled down in 
the region of Tuscany. The University of Florence and the Italian-Hungarian Cultural Society of Tuscany have a jointly run 
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Italian-Hungarian intercultural teaching and educational programme, in which 20-25 schoolgirls and schoolboys take part 
who all have Hungarian roots. The aim of this programme is to provide the families interested in this with activities that 
develop linguistic and communication skills in Hungarian at weekends. In the life of children growing up in the diaspora 
of Tuscany it is almost always the Italian language that has the dominant role, independently of their mother tongue. Only 
a few students communicate fluently and with only some minor mistakes in Hungarian. During my work at the school of 
Skolabusz I had the chance to experience that the greatest difficulties students face are in connection with the use of verbs 
with verbal prefixes. Also, in connection with the same group, verbal aspects, especially the representation of finiteness and 
progressivity in Hungarian also cause some problems. There are significant differences when comparing Italian and Hungarian 
in these aspects, which is why it is a special challenge for the language teacher to teach them. In my presentation I will look 
at the linguistic performance of the students of Skolabusz, and through that I will analyse the differences between Italian 
and Hungarian regarding verbal aspects. Moreover, based on the results of the work I did in practice, I will show some ways 
to solve the difficulties caused by the different structures of the two languages.

Keywords: Teaching Hungarian in italy, diaspora, contrastive linguistics, verbal aspect
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A BEÁS hELYSÉGNEVEK KUTATÁSA MAGYARORSZÁGON
Egy magyarországi 2007-es kormányrendelet rendelkezik a nemzetiségi nyelvű hivatalos földrajzi nevek megállapításáról 

és nyilvántartásáról, megjelenése óta azonban államigazgatási szinten ezeknek a neveknek a megállapítása és nyilvántartása 
nem történt meg. Előadásomban bemutatom, hogy a beás hivatalos földrajzi nevek megállapításának előfeltétele a település-
nevek gyűjtése, amely egyelőre kezdeti szakaszban tart, a korábbi szórványos gyűjtések pedig nem megfelelő minőségűek. 
Amellett érvelek, hogy ha a kodifikáció megelőzi a feltárást, a normatív rendelkezések feszültséget generálhatnak. A roma 
nemzetiségi önkormányzatok és a helyi lakosok, az intézményes oktatásban részesültek és az abból kimaradók, de az egyes 
cigány csoportok között is interetnikus konfliktus jöhet létre. Végül azokat a tényezőket elemzem, melyek segíthetnek abban, 
hogy a helyi használatnak legmegfelelőbb, nyelvileg leghelyesebb, történetileg leghitelesebb névalak kerüljön kiválasztásra, 
elősegítve, hogy a nyelvi tájkép a valós nemzetiségi viszonyokat tükrözze.

Kulcsszavak: beás, cigány/roma, toponímia, nemzetiségi földrajzi név

n

ThE RESEARCh OF BOYASh PLACE NAMES IN hUNGARY
The establishment and registration of official geographic names in national minority languages are laid down in a 2007 

Hungarian government decree, but such names have not been established or registered at the level of public administration 
since its publication. My presentation argues that place names must first be collected to establish the official geographic names 
of Boyash communities, but this is still in its initial stage, and previous sporadic collections are of poor quality. If codification 
precedes exploration, normative provisions may create tensions between Roma National Governments and local residents, 
those who have received institutional education and those who have not, and even an interethnic conflict between Roma 
groups. Finally, the presentation analyses the factors that may help to choose the most appropriate, linguistically correct 
and historically authentic forms of names for local use, making sure the linguistic landscape reflects real ethnic conditions.

Keywords: Boyash, roma/gypsies, toponym, minority place names
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NÉhÁNY SZÓ AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK KORPUSZBA VALÓ 
BEÉPÍTÉSÉNEK PROBLEMATIKÁJÁRÓL

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Lexikológiai Intézetében működő, 2020-ban alakult Lexikai tudásreprezentáció kuta-
tócsoport többek között a lexikográfusok és korpusznyelvészek együttműködését segíti elő. A nyelvtechnológus kollégáinkkal 
egy olyan nagy méretű, elektronikus szövegeket tartalmazó adatbázis összeállításán dolgozunk, amely alkalmas lehet arra, 
hogy a belőle kinyerhető információk, adatsorok alapján korpuszvezérelt megközelítéssel tudjunk szótárt készíteni. Elkép-
zeléseink szerint ez az adatbázis a 2001 és 2020 közötti időszakban keletkezett magyar nyelvű szövegekből 1.000.000.000 
szónyit tartalmaz majd, és bemutatja a korszakra jellemző dokumentumok, a nyomtatott kiadványok és az interneten publi-
kált szövegek nyelvi jellegzetességeit. Az elmúlt egy évben elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy a rendelkezésünkre álló 
különböző digitális szövegekkel kapcsolatban milyen problémák merülnek fel, és azok miként orvosolhatók.

Kulcsszavak: korpusz, karakterfelismertetés, elektronikus dokumentum

n

HOW TO INTEGRATE ELECTRONIC DOCUMENTS INTO A CORPUS?
The Lexical Knowledge Representation research group was established in the Institute of Lexicology of the Hungarian 

Research Centre for Linguistics in 2020. In the research group lexicographers and language technologists work on compiling 
a large corpus – a large database containing electronic texts. The corpus that we planned may be suitable for creating a 
dictionary based on a corpus-driven approach. We aim to compile a 1-billion word corpus, which represents the synchronic 
state of Hungarian language. It should contain texts only from the period between 2001 and 2020; it should be representative, 
i.e. it will present the linguistic characteristics of period-specific documents, printed publications and texts published on 
the Internet. Over the past year, we have focused on the problems of the available digital texts and we worked to improve 
the quality of the texts.

Keywords: corpora, optical character recognition, digitized documents
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A MAGYAR LOKATÍV MONDATOK IGEI ELEMEI 1. 
FIKTÍV MOZGÁST KIFEJEZŐ IGÉK

Közismert, hogy a nyelvekben a lokatív, azaz a Hol? kérdésre felelő mondatokban igen gyakran kopula hordozza a gram-
matikai információkat. Ez egybeeshet a létigével (pl. van), és létrejöhetett más igéből is, amint ezt számos indoeurópai nyelv 
példázza. Emellett vannak kvázikopulák is, amelyek jelentése nem üresedett ki teljesen, hanem sokat megőriz az ige erede-
ti szemantikájából. A kvázikopulák forrása egyrészt a testtartásigék (pl. magyar áll, fekszik), másrészt a helyzetet kifejező, 
pozicionális igék (pl. függ) halmaza. Vannak úgynevezett neutrális igék is, amelyek szerepe és szemantikai tulajdonságai a 
kopulákhoz hasonlíthatók (pl. elhelyezkedik). Ritkábban tárgyalt lehetőség a fiktív mozgást kifejező igék alkalmazása, amikor 
is a mondatok az alak (statív) hollétét, pontosabban elhelyezkedését és annak térbeli jellegzetességeit mozgást kifejező igével 
írják le (pl. az út kanyarog). Végül olyan Hol? kérdésre felelő mondatok is vannak, amelyekben létige + határozói igenév 
szerepel (rá van csomózva). A fenti lehetőségeket eltérően használják ki a nyelvek: nem is feltétlenül élnek mindegyikkel, és 
egy-egy megoldásnak lehet kisebb vagy nagyobb súlya. Az előadás a fiktív mozgást jelentő igék lokatív mondatokban betöl-
tött szerepét mutatja be a magyar nyelvben.

Kulcsszavak: lokatív mondat, kvázikopula, fiktív mozgást kifejező igék, semleges stílus

n

VERBAL ELEMENTS IN ThE LOCATIVE SENTENCES OF hUNGARIAN 1. 
FICTIVE MOTION VERBS

As is well known, it is copulas that most often act as carriers of verbal inflectional features in locative sentences. A 
copula can be identical with the existential verb in a given language (e.g. Hu van), or it can be traced back to other verbs, as 
it has been revealed in a lot of Indo-European languages. In addition, there are also quasi-copulas, whose semantics have 
not completely bleached since several elements of the original meaning are preserved in their locative use. The sources of 
quasi-copulas are typically groups of posture and positional verbs. Besides these, neutral verbs can also be identified in the 
afore-mentioned role in many languages (e.g. Hu elhelyezkedik ’be situated’). The category of fictive motion verbs, however, 
is rarely mentioned in this context (e.g. Hu kanyarog ’wind, e.g. road’). Finally, there are locative sentences that contain BE + 
Gerund as a verbal element (e.g. Hu rá van csomózva ’it is knotted on sg’). The types of locative sentences introduced above 
are used differently by various languages; they do not necessarily use all of them or to the same extent. This paper aims to 
discuss the use of fictive motion verbs in the locative sentences of Hungarian.

Keywords: locative structures, quasi-copula, fictive motion verbs, neutrality 
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AZ ÉSZ ÉS AZ ELME METAFORÁI AZ ÓMAGYAR NYELVBEN
Az elme mint fogalom két évvel ezelőtt elkezdett kutatásának egy újabb állomását mutatom be előadásomban. Ezúttal 

az ész szó előfordulásait, metaforikus nyelvi kifejezéseit tekintem át és hasonlítom össze az elme adataival, lévén az ész és az 
elme rokon értelmű szavak. A kutatás szövegbázisa a Magyar Generatív Történeti Korpusz. Ennek első átfésüléséből kivilág-
lik, hogy az elme szó az ómagyar korban jóval elterjedtebb volt, mint az ész. Ugyanakkor napjainkban ez éppen fordítva van: 
a kortárs nyelvi adatbázisok azt mutatják, hogy az ész adatainak száma többszöröse az elme adatainak. E két tényből rokon 
értelmű szavak esetén feltételezhetjük, az egyik szó jelentéseinek területe kibővült, a másiké pedig leszűkült. Ahhoz, hogy 
ezt a jelentésváltozási folyamatot egészen az írásbeliség kezdeteitől napjainkig nyomon követhessük, első állomásként az 
ómagyar kori adatokat hasonlítom össze. A hasonlítás alapját a metaforikus nyelvi kifejezések adják, vagyis azt vetem össze, 
hogy melyek voltak a két fogalom közös forrástartományai és közös metaforikus nyelvi kifejezései.

Kulcsszavak: elme, ész, ómagyar, fogalmi metafora, jelentéstörténeti változások

n

METAPHORS OF REASON (ÉSZ) AND MIND (ELME) 
IN OLD hUNGARIAN

I present some new results of my research on the concept of mind (elme), which I started two years ago. This time I 
review the occurrences of the word reason (ész) and its metaphorical linguistic expressions and compare them with the data 
of the word mind, since the two words are synonyms.

The text base for the research is the Hungarian Generative Historical Corpus. From the overview of this corpus it becomes 
clear that in Old Hungarian the word mind was much more widespread than the word reason. Nowadays the relation is just the 
opposite: contemporary corpora show that the occurrences of reason are much more numerous than that of mind. In the case 
of synonimity, it may be hypothesized frlom these two facts that the field of meaning of one word has expanded and that of 
the other has narrowed. In order to fully trace this process of meaning change from the time of the oldest written documents 
in Hungarian to the present day, I compare the data of the two concepts in the Old Hungarian era. The comparison is based 
on the metaphorical linguistic expressions, i.e, I investigate the common source domains and the common metaphorical 
linguistic expressions of these two concepts.

Keywords: mind, reason, Old Hungarian, conceptual metaphors, diachronic meaning changes
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NYELVhASZNÁLATI STRATÉGIÁK OFFLINE ÉS ONLINE OSZTÁLYTERMI 
hELYZETEKBEN

Előadásomban egy 2019–2020-as kutatás adatait mutatom be az osztálytermi nyelvhasználat sajátosságainak leírására 
összpontosítva. Huszonöt nyelvtanár által elkészített reflektív napló adatainak elemzésével arra próbálok választ keresni, 
hogy a romániai magyar tannyelvű iskolák román nyelvoktatása során az online térbe költözött osztályterem más elrendezésű 
nyelvhasználatot eredményezett-e. Konkrétan, a nyelvi kódváltásban megmutatkozó kompenzációs nyelvtanulási helyzetek 
mennyiségi és minőségi mutatói érdekeltek, melyek a célnyelvi tanórán megjelennek a megértés, jelentésalkotás céljából. 
A kérdés megválaszolására egy olyan módszert alkalmaztam, mely a Covid19 időszakában egy hatékony mérőeszköznek 
bizonyult, lehetőséget biztosított a megélt viszonyulások és ezek belső mechanizmusainak értelmezésére, valamint a tanárok 
egyéni tapasztalatainak (értékrendjüknek, hitüknek, viszonyulásaiknak, nézeteiknek) írott formában történő rendszerezésére.

Kulcsszavak: osztálytermi interakció, nyelvhasználat, online és offline nyelvtanulás, reflektív napló, kódváltás

n

LANGUAGE STRATEGIES IN OFFLINE AND ONLINE CLASSROOM 
SITUATIONS

In my paper, I present data from 2019-2020 research focusing on the specificities of language use in the classroom. By 
analyzing the data from the reflective diary prepared by 25 language teachers, I am trying to find out whether the teaching of 
Romanian language in Hungarian schools in Romania has resulted in a different layout of language use in classrooms moved 
to the online space. Specifically, I was interested in the quantitative, and qualitative indicators in compensatory language 
learning situations in code-switching, identified in the target language lessons for the purpose of understanding and reporting. 
To answer this question, I used a method that proved to be an effective measuring tool during the Covid19 period, providing 
an opportunity to interpret the attitudes and their internal mechanisms, and to organize teachers’ individual experiences 
(values, beliefs, attitudes, views) in written form.

Keywords: classroom interaction, language use, online és offline language acquisition, reflective diary, code-switching
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A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERVEK KORSZERŰSÉGÉRŐL
A szerbiai oktatást az utóbbi években az egymást követő reformok határozták meg. A legtöbb tantárgyból új tantervek, 

tankönyvek jelentek meg. Nem kivétel ez alól a magyar nyelv és irodalom sem, bár a tankönyv még nem jelent meg, de sok 
évtized után végre a tantervek megújultak. A tantárgy tanterve azonban nemcsak nálunk újult meg, hanem Magyarországon, 
Szlovákiában és Erdélyben is; főként a magyarországiról nagyon sok vitát, ellenvetést is hallottunk, olvastunk. Evidencia – 
legalábbis elméletben –, hogy a xxI. században már nagyon mást és más módon kell tanítani. Előadásomban kitérek erre, 
és arra is, hogy a fent említett régiókban a megújított tantervek mennyiben követik a xxI. századi igényeket, szükségleteket.

Kulcsszavak: magyar nyelv és irodalom, tanterv, oktatás, XXi. századi készségek

n

ON THE UP-TO-DATENESS OF THE HUNGARIAN LANGUAGE 
AND LITERATURE CURRICULUM

Education in Serbia has been defined by successive reforms in recent years. A new curriculum and textbooks were 
introduced in most subjects. Hungarian language and literature is no exception to this; even though the new textbooks have 
not yet been published, the curriculum has finally been renewed after many decades. The curriculum has not only been 
renewed here, but also in Hungary, Slovakia and Transylvania; we have heard and read lots of debate about and objections 
against the curriculum mostly in Hungary. It is evident – at least in theory – that the 21st century requires a different approach 
to teaching. In my presentation, I will address this topic, as well as the extent to which the renewed curriculum is effective 
in the above-mentioned regions in the 21st century.

Keywords: Hungarian language and literature, curriculum, education, 21st century skills
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