A XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és
Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) és a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke szervezte 2019. április 15−16-án a KRE
Dózsa György úti campusán.
A kongresszust Fóris Ágota, a programbizottság elnöke, a MANYE alelnöke nyitotta meg, köszöntőt
mondott Pődör Dóra, a KRE BTK dékánhelyettese, Prószéky Gábor, a MANYE elnöke, és Németh
Gabriella, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI Zrt.) vezérigazgatója. A plenáris
előadásokat Honti László (a KRE professzor emeritusa, az MTA rendes tagja) és Tolcsvai Nagy Gábor
(az ELTE egyetemi tanára, az MTA rendes tagja) tartották. Brassai-előadást tartott Medgyes Péter (a
MANYE 2017. évi Brassai-díjasa) és Sárdi Csilla (a MANYE 2018. évi Brassai-díjasa). A kongresszuson
180 regisztrált résztvevő volt, hét szekcióban (fordítástudomány; interkulturális kommunikáció;
kontrasztív nyelvészet; nyelvhasználat, szociolingvisztika; nyelvpedagógia; pragmatika és
diskurzuselemzés; terminológia, lexikográfia, korpuszok) és tíz műhelyben (fonetika;
fordítástudomány; névtan; nyelvtörténet; pragmatika és diskurzuselemzés; terminológia) 114
előadás hangzott el. A program része volt még két kerekasztal-beszélgetés: „A közérthetőség haszna,
előnye és igénye” címmel Szoták Szilvia vezetésével, és „A hallgatók kulturális sokszínűségének
tapasztalatai a felsőoktatásban” címmel Hidasi Judit vezetésével. Az első napon, a megnyitón került
átadásra a 2019. évi Brassai Sámuel-díj, a második napon pedig a MANYE Közgyűlésével fejeződött be
a program. A kongresszust Bölcskei Andrea, a szervezőbizottság elnöke zárta be. (További
információk a kongresszus honlapján találhatók: http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-1243-04/2015-10-20-12-43-22/xxvii-manye-kongresszus.html)

A 2019. évi Brassai Sámuel-díj
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) által adományozott Brassai
Sámuel-díj 2019. évi díjazottja Dróth Júlia, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Bölcsészettudományi Kar Angol Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense. A díjat Prószéky Gábor,
az Egyesület elnöke 2019. április 15-én, a MANYE kongresszusán adta át a díjazottnak.
A Brassai Sámuel-díj évente egy alkalommal adományozható az alkalmazott nyelvészet területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a MANYE tevékenységében az egyesület tagjaként aktívan részt
vevő nyelvészeknek, illetve mindazoknak a magyar és nem magyar állampolgároknak, akik az
egyesület tevékenységét nagymértékben támogatják. Dróth Júlia jelentős eredményeket mutatott fel
az alkalmazott nyelvészet, ezen belül a fordítástudomány területén, különösen tekintettel a
fordításoktatás pedagógiájára. A MANYE munkájában jelentős szerepet vállalt és vállal, 2012-től
2014-ig szerkesztője és rovatvezetője, 2015-től 2017-ig főszerkesztője volt a Modern Nyelvoktatás
című folyóiratnak, tagja a MANYE Választmányának és vezetője a 2018-ban megalakult Fordítási
Szakosztálynak. (További információk: http://www.manye.hu/node/13)

