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A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 

Nemzetközi Teolingvisztikai Munkacsoporttal (Internationaler Arbeitskreis Theolinguistik) 

együttműködve nemzetközi konferenciát rendez „Nyelv és szakrális kommunikáció az 

ökumené jegyében” címmel. 

Magyarországon egyelőre nincsenek összefüggő, egységes keretben összefogott 

teolingvisztikai jellegű kutatások, mint ahogyan maga a diszciplína sem tartozik még a 

magyarországi alkalmazott nyelvészet bevett területei közé. Mindeközben a vallási 

kommunikáció nyelvi jellemzői, a vallásgyakorlás nyelvhasználata, a szakrális szövegek és a 

teológiai szaknyelv, annak változása és lexikográfiai megjelenítése, illetve a Bibliának és a 

hitéletnek a nyelvhasználatban megmutatkozó erőteljes hatása a nyelvészet (és a hittudomány) 

számára gyümölcsöző interdiszciplináris kutatási területet kínál. Ilyen értelemben a 

teolingvisztika klasszikus alkalmazott nyelvészeti tudományterület, amelynek célja nyelvi 

természetű társadalmi kérdések megválaszolása. 

A német nyelvterületen és más európai országokban zajló nyelvészeti kutatások már egy 

ideje foglalkoznak az egyházi és szakrális nyelvhasználat tudományos tanulmányozásával, a 

különböző alkalmazott nyelvészeti diszciplínák sorába immáron a teolingvisztika is 

beletartozik. Ebbe az európai hálózatba szeretnénk bekapcsolódni azáltal, hogy a Károli 

Gáspár Református Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Kutatócsoportjának szervezésében – 

Magyarországon elsőként – tudományos konferencia keretében kívánunk olyan szakmai 

találkozót szervezni, amely egybegyűjti a témával foglalkozó kutatókat, egyszersmind kijelöli 

a lehetséges kutatási irányokat. Ennek érdekében kifejezett célunk a tematikus sokszínűség. 

 

20 perces konferencia-előadásokat a következő témakörökben várunk:  

 

✓ az ökumené nyelvi dimenziói, korlátai és lehetőségei, 

✓  az európai bibliafordítások nyelvi jellemzői és nyelvi változást előidéző hatásaik, 

egyházi-szakrális szövegek (pl. egyházi énekek) fordításának kérdései 

(fordítástudomány), 

✓ a szakrális és egyházi szövegek szókincse, grammatikája (leíró nyelvészet),  

✓ egyes vallási-teológiai szövegek és szövegtípusok vizsgálata (pl. prédikációk, imák, 

egyházi énekek, egyházi dokumentumok, katekizmusok, a hitoktatás didaktikus 

szövegei, vallási tömegkommunikáció és vallási szövegek az új médiumokban stb.), 

✓ a szakrális és egyházi nyelvhasználat kommunikációs jellemzői (diskurzuselemzés, 

pragmatika), 

✓ a szakralitást tükröző/őrző különböző állandósult szókapcsolatok (frazeológia), 



 

 

✓ szakrális és teológiai elemek a tulajdonnevekben és a névadásban (névtan),  

✓ szakrális nyelvi jelenségek a köznyelvben, sajtó- és médianyelvben, 

✓ a teológiai szaknyelv és oktatása, teológiai szaknyelvi vizsga (szaknyelvkutatás), 

✓ ill. mindezen témák nyelvtörténeti és kontrasztív nyelvészeti vonatkozásai 

 

A kutatási témákat holisztikus megközelítésben kívánjuk vizsgálni folyamatosan szem előtt 

tartva, hogy egy adott nyelvi jelenség összetett kultúrtörténeti kapcsolatok, események és 

nyelvi folyamatok eredményeként jött létre. Fontos célunk, hogy a nyelvi jellemzők 

(folyamatok, kölcsönhatások) feltárása és leírása mellett az egyházi-szakrális nyelvhasználat 

tágabb, kultúrtörténeti és civilizációs háttérösszefüggéseit és hatásait is bemutassuk.  

 

A konferencia időpontja: 2023. április 20–21. (csütörtök–péntek). 

A konferencia helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar (Budapest). 

A konferencia munkanyelve magyar és német.  

A konferenciára jelentkezni (a tervezett előadás címével és rövid absztraktjával) az alábbi 

linken lehet: 

 

JELENTKEZÉS 

 

Jelentkezési határidő: 2022. december 1.  

Az absztrakt elfogadásáról 2023. január 6-ig értesítjük a jelentkezőket. 

A konferencia-részvétel ingyenes. 

Kérdéseiket, észrevételeiket a theoling2023@gmail.com e-mail címre várjuk. 

 

 

M. Pintér Tibor, Szatzker Szilvia, Szilágyi-Kósa Anikó 

a konferencia szervezői 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfO42kM3wJ0DgqbPhvoqp_TjUVvrGijUESBws0l52OluHFpg/viewform
mailto:theoling2023@gmail.com

