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TEVÉKENYSÉG
2019-ben az MNYKNT (Anyanyelvi Konferencia – AK) részben az Anyanyelvápolók Szövetségével,
részben más szervezetekkel együtt számos sikeres rendezvényt bonyolított le. Az eseményekről mind az
AK-Hírlevelekből, mind pedig a honlapról lehet tájékozódni.

HÍRLEVELEK
2019-ben 8 hírlevelet küldtünk ki (AK-Hírlevél 46–53).
RENDEZVÉN YEK
2019. márc. 23.
Kárpát-medencei korr ektorverseny, Duna Palota, Budapest. A Magyar Nyelvi
Szolgáltató Iroda rendezvénye, az MNYKNT társrendező. További információk itt:
www.e-nyelv.hu. Minya Károly ötlete alapján a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 2019ben meghirdette az I. Kárpát-medencei korrektorversenyt. A versenyt 2019. március 23án a Duna Palotában r endeztük meg. Több mint 80- an jelentkeznek, ebből határidőr e
80 fő jelentkezését fogadtuk el, végül 72- en jelentek meg a versenyen. A 72 vers enyző
a Kárpát-medencén innen és túlról érkeztek hozzánk: Budapestr ől, Dunakes ziről,
Dunaharasztiból, Érdr ől, Vecs ésről, Gödöllőről, Sződről, Csobánkáról, Miskolcról,
Pécsről, Kecskemétről, Szegedről, Debr ecenből, Zalaegerszegről, Győrzámolyból, és
nagy örömünkre Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Horgosról. A munkahelyek is igen
színes képet mutatnak: MTA Nyelvtudományi Intézete, ELTE, M E, EKE, PTE, NKE,
KGRE, Újvidéki Egyetem, MTVA, RTL, önkormányzatok, Országgyűlés Hivatala,
Külügyi és Külgazdasági Minisztér ium, Új Színház, hírlapok és magazinok
szerkesztősége, valamint iskolák. A versenyzők szakmái is sokf élék voltak: korr ektor ,
újságíró, szerkes ztő, fordító, tudományos munkatárs, tanársegéd, tanár, lektor,
kommunikációs, mar ketinges, művészeti vezető, informatikus, gyógyszer ész,
úszásoktató, egyetemi hallgató, szabadúszó, nyugdíjas.
2019. április 13.
Budapest és az ország 10 megyéje. 53. magyar nyelv hete, Magyar nyelv határok nélkül.
30 éves az Anyanyelvápolók Szövetsége. Az Anyanyelvápolók Szövetsége és az
MNYKNT közös r endezvénye.
Az 53. magyar nyelv hete alkalmából május 18. és 25. között országs zerte előadásokat,
versenyeket, foglalkozásokat tartanak. Az idei téma: a modern magyar irodalom nyelve.
Országos megnyitó ünnepség
2019. május 18. (s zombat) 09.30 – P etőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Klinghammer István pr ofessor emer itus (ELTE) előadása
Az Anyanyelvápolók Szövetségének ünnepi közgyűlés e
Szervezi: Anyanyelvápolók Szövetsége
Győr-Moson-Sopron megye
2019. május 20. (hétfő) 16.00 ór a, Nyúl Faluház, Nyúl, Szent István tér
Örkény István író a mai magyar irodalomban. Előadó: Prof. dr. Balázs Géza nyelvész,
néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár . Szer vező: Géberné Gombás Márta TIT
tag.
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Vas megye, Szombathely
2019. május 20. (hétfő) – szakmai előadások, diákkonfer encia
2019. május 21. (kedd) – mai magyar irodalom filmes formanyelve rendezvény,
filmvetítés és beszélgetés
2019. május 22. (szerda) – a mai magyar irodalom s ajtónyelve – civil zsurnaliszták,
diákújságírók, irodalmi portálok kerekasztal beszélgetése
Szervező: Vas M egyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
Szabolcs-Szatmár-Ber eg megye, Nyír egyháza
2019. május: Minya Károly: nyelvművelő előadás egyetemistáknak
Szervezi: TIT Jur ányi L ajos Egyesülete
Heves megye, Eger
2019. május 28. (kedd) 16.00 Balázs Géza: Mi mindenről árulkodik a nyelvhas ználat? (A
lélektantól az orvostudományig)
Szervező: Egri Nyelvművelő Kör
Veszpr ém megye, Veszprém
2019. május 24. (péntek) 16.00 Veszprém, a nyelvés zek városa. Kiállítás a Veszprém
Megyei Honismereti Gyűjtemény dokumentumaiból. Eötvös Kár oly Megyei Könyvtár,
8200 Ves zprém Komakút tér 3. 88/560-620
Szervező: Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Veszpr ém megye, Badacsony
2019. május 29—31. (s zerda-péntek) Határtalan magyar ir odalom
Az MNYKNT konfer enciája
A Nyelvünk és Kultúránk 2018. évfolyamának sajtóbemutatója
Szervezi: MNYKN
Csongrád megye, Szeged
2019. május 24. 15.00 I rodalmi- anyanyelvi séta Szegeden
Szervező: Csongr ád Megyei Honismereti Egyes ület
2019. május 20. 15.00 Miklós Ágnes Kata (főiskolai tanár): A belőrmész és a popont –
a magyar nyelvújítás szóalkotási módszer ei; Diákszínjátszók: Örkény egypercesek. Vité z
János Tanárképző Központ (Esztergom, Majer István u. 1-3.)
Szervező: P éczeli József Komárom- Eszter gom Megyei Honismer eti Egyesület
2019. máju s 29- 31.
Badacsony. Magyar irodalom határok nélkül. Az MNYKNT rendezvénye. Közgyűlés.
Határtalan magyar irodalom címmel rendezett konferenciát a Magyar Nyelv és Kultúr a
Nemzetközi Társ asága május 29-31- én B adacs onyban.
A konferencia egy- egy nagy napot s zánt a Kárpát-medencei, illetve a nyugati magyar
irodalom megtárgyalás ára. Kárpátalját 4, a Felvidéket 3, Erdélyt, a Partiumot és a
Délvidéket 1-1 előadás képviselte.
Zékány Krisztina, az ungvári egyetem tanszékvezetője bemutatta A kárpátaljai
magyarság a 21. században című kötetet, egy másik előadásában viszont ennek az
irodalomnak a helyét, helyzetét vizsgálta az ottani középis kolai és egyetemi oktatási
programban.
Ő is, és a Kárpátalja ir odalmi életét bemutató Dupka Györ gy író, a Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet igazgatója is jelezte a problémát, hogy az ottani fiatalok jó része a
Kárpátalján megkezdett tanulmányait Magyar országon folytatja, s nem biztos, hogy
vissza szándékoznak térni a s zülőföldjükre. Dupka Györ gy felidézte, hogy a szovjet
érában két magyar író képviselte Kárpátalját: Kovács Vilmos, akinek Holnap is élünk
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című r egényét bezúzták, a másik író, Balla L ászló negatív r ecenzióinak „köszönhetően”.
A rendszerváltás után f elpezsdült irodalmi életet jelzi, hogy a 150 ezres magyarságnak
öt József Attila-díjas írója van és hárman tagjai a M agyar Művészeti Akadémiának. A
jövőt illetően azonban nyugtalanító a nyelvtörvény, amely – ha nem változik – megöli a
könyvkiadást, mert anyagilag nem képesek mindent ukránr a lefordítva is megjelentetni.
A szovjet időkben üldözött Kovács Vilmosnak igazságot s zolgáltatott az utókor azzal
is, hogy irodalmi társaságot neveztek el róla. Ennek vezetője, a fiatal költő, M arcsák
Gergely azonban nem a névadó, hanem Vári F ábián Lás zló költészetében a verseszményt
és a múltidézést elemezte „…roskad az erkölcs , bomlik a kéve” címmel.
Forrás:
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/hatartalan-magyar-irodalom-anyanyelvikonferenciat-tartottak-badacsonyban/
Bővebb beszámoló: https://felvidek.ma/2019/06/hatartalan-magyar-irodalom/

2019. máj. 30-31.
Szombathely,
Nagyr ákos.
VI .
Józsa
Péter-szeminárium
–
Józsa
Péter
művelődésszociológiai írásait újr aolvasva… A Magyar Szemiotikai Társ aság
rendezvénye, társrendező: MNYKNT.
Kitágult a világ, a világ „kisímult”, az emberiség Godot-ra vár… foglalható össze
címszavakban Mar kó P éter előadása. A szimbólum több tudomány f ogalma, összekötő
szereppel bír, átélhetővé teszi a közösségi tudatformákat, összeköti a közösséget, emelte
ki több éve folyó szimbólumkutatásuk tapasztalataiból Kapitány Ágnes és Kapitány
Gábor. Gr áfik Imre a népművészetre vonatkoztatható esztétikai jelentéstöbbletről
értekezett. Meglátás a s zerint f elértékelődnek a kézműves termékek, mert kiemelkednek
a tömegtermelésből. Hogyan lehet festményekről vagy zenéről beszélni? Újvári Edit az
erős európai verbális kultúr a hagyományairól és változásairól szólt. Balázs Géza a
világot jellemző kultur ális sokkról mint szemiotikai jelens égről értekezett. Az őrségi
Nagyr ákos polgármesteri hivatala, Baksa Eszter polgármester hatods zor látta vendégül
a Józsa P éter emlékér e megrendezett szimpózium résztvevőit. J ózsa P éter utolsó
éveiben sok időt töltött nagyrákosi f alusi házában, a nagyrákosi temetőben nyugs zik. A
Magyar Szemiotikai Tár saság 2002 óta rendez emlékére, sokoldalú munkásságának, máig
ható hatásának értékelése szimpóziumokat. A szimpóziumok anyagát a Vasi Szemle
rendszer esen megjelentette.
2019. jún. 12-19.
Aranyosapáti, Ar anyossziget. Kárpát-medencei gyermektábor s zavalóversenyeken
helyezést elért gyer ekeknek.
A Falvak Kultúr ájáért Alapítvány, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társas ága
(Anyanyelvi Konf erencia), a M agyar Olvas ástársaság és a Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány szer vezés ében. Elsőorban határon túli magyar nyelvi
versenyeken sikeres en s zereplő általános- és középis kolásoknak, de érkeznek venezuelai
cserkészvezetők is. A tábor harmadik éve rendezi meg a A F alvak Kultúrájáért
Alapítvány, a Magyar Nyelv és Kultúr a Nemzetközi Társ asága (MNYKNT), a Magyar
Olvas ástársas ág és a Kárpátaljai Magyar Is kolai Könyvtár akért Alapítvány
– az
Anyanyelvápolók Szövetsége anyagi támogatásával. Aranyossziget a neve a
Vásárosnamény melletti Aranyos apáti ifjúsági táborának. Ízelítő a gazdag pr ogramból:
Június 17. (hétfő)
16.00
Ünnepélyes megnyitó (zás zlófelvonás, tis ztelgés írók, költő, nyelvés zek és
műfordítók, valamint f olklóristák és mes emondók lovagi emlékoszlopainál a Kultúr a
Lovagr endje Emlékpar kjában)
17.00 Dís zvendég: J usztus Mariska néni (Tiszaszalka)
Június 18. (kedd) az Anyanyelvi Konfer encia napja
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9.00
A magyar nyelv gazdagsága. Előadó: Balázs Géza (Budapest), Anyanyelvi
Konferencia elnöke
10.30 Nyelvi illemtan. Előadó: Blankó Miklós (Budapest) , az ELTE doktorandusza
13.00 Irodalmi zarándoklat: emlékezés: P etőf i Sándorra, Kölcs ey F erencre és Móricz
Zsigmondr a
Június 19. (szerda)
9.00 Hogyan mondok verset? Előadó: prof. dr. Pusztay J ános (Szombathely)
10.00 Magyar nyelvünk fontossága és külhoni megítélése. Előadó: Moritz L ászló
(Stockholm-Budapest) MNYKNT alelnök
10.30 Ex- Libr is készítése
Június 20. (csütörtök)
9.00 A vár építészet tör ténete. Előadó: Far agó György (Budapest)
10.00 Történelmi regények ihletői. Előadó: Gáspár F erenc (Budapest)
13.00 Fürdés a Szilva Gyógy és T ermálf ürdőben,
19.00 Magyar cserkészek élete Venezuelában
Június 21. (péntek)
Hazautazás.
2019. júniu s 19-23.
Sátoraljaújhely, Széphalom. 6. nyelvésztábor. Meghívott előadó: Kövecs es Zoltán
professzor (A nemzet metafor ái), Kiss Gábor és Temesi Tímea (Tinta Könyvkiadó) :
Magyar szótárirodalom; Egy magyar kultur ális szótár tervezete
2019. júniu s 22.
Széphalom. II. R ákóczi Ferenc-emlékkonfer encia. Az MNYKNT esszékonfer enciája.
Emlékezés II. R ákóczi Ferencr e és a kuruc szabadsághar cra
*A s átoraljaújhelyi levéltár a történelmi Magyarors zág legr égebbi egyben megmardt
levéltára. Feltűnő, hogy a hivatalos ir atokban már a 17. s zázadtól tömeges a
magyarnyelvűség. Eredeti Kazinczy és Rákóczi Ferenc kéziratok (Oláh Tamás)
* Két egymásra épülő, egymásra és a korra is r eflektáló Rákóczi-film: Rákóczi hadnagya
(1951) , A Tenkes kapitánya (1963) . (Fráter Zoltán)
* Rákóczi „irodalma” – az irodalom „Rákóczija” (Blankó Miklós)
* Hároms zoros csavar van Thaly Kálmán „hamis kuruc dalaiban”: 1. nagy dérrel-dúrral
leleplezték 10 maga írta kuruc versét és ez maradt meg a köztudatban, ámde: 2. ő már
korábban leleplezte magát, csak oda kellett volna rá figyelni, de pers ze megvolt az oka
arra, hogy 3. mégis elrejtse magát a bujdos ó versekben, mert maga is bujdosott…
(Balázs Géza egy korai igazságügyi nyelvészeti példáról)
* Rákóczi Fer enc hamvainak 1906-os hazahozatala, sajtóvisszhangja. (Halász Csilla)
A Rákóczi Ferenc esszéko nferencia 300.000 Ft támogatást kapott az NKA-tól.
2019. júliu s 22-27.
4. partiumi szabadegyetem. A Partium irodalma, néprajza.
A Partium irodalma, nyelve, népr ajza
Július 22. hétfő
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14.00
15.00
16.00
20.00

János Szabolcs (PKE): Vár ad irodalmi helyei
Balázs Géza (EL TE, PKE) : Nagyvár ad nyelve
Berettyóújfalusi séta, termálfürdő
Nagy- Vár ad-vetélkedő (J ános Szabolcs és Balázs Géza)

Július 23. kedd
Tanulmányi kirándulás : Hegyköz. A partiumi Hegyköz Nagyvár ad közvetlen közelében
fekszik, tömbmagyar kistérség. Útvonal: Bihar (földvár) , Szalár d (református templom) ,
Siter (r eformátus templom), Hegyközs zentimre (Szent Imre elmékére épített kilátó,
pincesor). Bográcsozás , borkóstoló. Vezeti: Szilágyi Fer enc (PKE) , Szilágyi Zsuzs a
(PKE)
Film: Talpalatnyi föld (Szabó Pál bihari trilógiájából, rendezte: Bán F rigyes, 1948)
Július 24. szerda
9.00 A. Molnár F erenc (ME, DE): Piskár kosi Szilágyi Sámuel (Debrecen, 1719 —
Hegyközkovácsi, 1785) debr eceni püspök, polihisztor élete és munkássága: „Akinek
Kazinczy is megírta az életr ajzát, s lelkész volt Bihar diószegen is, és
Hegyközkovácsiban is élt. Járt Nagyváradon, több leszármazottja élt Berettyóújf aluban
és él Debr ecenben…”
10.00 Bárth János (nyelvés z, ELTE) : A Partium nyelvjár ásai; informatika és
nyelvjáráskutatás
14.00 Szűts-Novák Rita (OSZK) : Bihari élet a dualizmus korában
15.00 Szűts Zoltán (B ME: Határtalan internetes kommunikáció és média)
Július 25. csütörtök
9.00 Egr i Dorottya (EL TE): Lányregények és irodalomoktatás
Juhász Zoltán (ELTE): Balassi reloaded
Blankó Miklós (ELTE): Szent Lás zló füve
Tuba Márta (Gárdonyi Géza Gimn., Érd): Mikszáth Aranyt olvas
11.00 Balogh Andrea (PKE): P artium regénye (Tabér y Géza: Frimont-palota)
19.00 Hartay Cs aba (ír ó-költő-gazdálkodó, Szarvas) : Irodalom és mezőgazdaság
„…említsük meg Hartay Csaba írót, az új magyar „Horatiust”, a magyar partikulár is
irodalom egyik vitathatatlan húzónevét, őstermelői igazolvánnyal rendelkező okleveles
Aranykalás zos gazdát, az örkényi „egyper ces ek” félper ces TÖMÖRkényekké sűr ítőjét, a
magyar költők csővezetékkel történő gabonaellátás ának Vlagyimir Putyinhoz fogható
referens ét,
a
Juhász
Ferencről
elnevezett
Aranymókusr endpézsmapocokmezeirágcs álócsincsillagcsávó-díj idei várományosát, aki Budapestre jövet Nagy piros
traktorjával akadhatott el valahol a Nagy magyar Pusztaságban.” (Debreceni Balázs,
Irodalmi J elen)
Július 26. péntek
9.00 Arató Balázs (KR E) és Aratóné Nagy Ágnes (Ar ató Ügyvédi Iroda): B arangolás a
jogi nyelv útvesztőiben
11.00 Balázs Géza (EL TE): Vasútnéprajz: Par tium és a vasút
14.00 Séta a Pus ztatemplomhoz
19.00 Minya Károly (NYE): Kik a tirpákok?
Július 27. szombat
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Ráadásnap
A 4. par tiumi szabadegyetem 2.000.000 Ft támogatást kapott az NKA-tól
2019. szeptember 19- 21.
Nagyvár ad. A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő. PKE és MNYKNT közös
rendezvénye
A nagyvár adi P artiumi Keresztény Egyetem és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társasága,
együttműködésben
a
Regens burgi
Egyetem
Magyar
Intézetével
(Hungar icum) , nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a 2019. szeptember 810. között.
A fordítás kérdésköre a tudomány történetében olyan kutatás i témát jelent, amely
számos tudomány vagy tudományág érdeklődésének középpontjában áll, így egyszerre
képezi a filológia, a nyelvtudomány, a fordítástudomány, az összehasonlító irodalom, a
filozóf ia
és
a
ps zichológia
vizsgálati
tárgyát,
sajátos
interdis zciplináris
megközelítéseknek adva ezáltal teret.
A fordítás ugyanakkor egy magányos művészet. Annak ellenér e, hogy az irodalmi művek
közvetítésének lendülete gyakr an maguktól a fordítóktól er ed, és ezáltal a fordító a
kultur ális cser efolyamatok egyik legfontosabb szer eplőjévé válik, elenyésző azoknak a
szakmai tanulmányoknak, konf erenciáknak a száma, amelyek a fordító személyével,
személyes pref erenciáival és motivációival, szerepfelfogásával foglalkoznak.
2019. november 8-9.
Budapest. 20. Kárpát-medencei szónokverseny és retorikai konferencia. Rendező: ELT E
TÓK és MNYKNT.
2019-ben is az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Kiss János altábornagy utcai Tanító és Óvóképző Kara adott otthont a Kossuth-s zónokvers eny és r etorikai konfer enciának.
Az eseményt, az 1999- ben megrendezett első versenyhez hasonlóan, Pokorni Zoltán
polgármester nyitotta meg.
2007-ben a közügy és a magánügy volt a szónokverseny kötelező témája, ami jóslatként
is megállta a helyét. Hiszen maga a program mára egyszerre vált közüggyé, és egyben
magánüggyé azok számára, akik a szervezés ében s zer epet vállalnak – hangzott el a 20.
Kossuth-szónokverseny és r etorikai konf erencia bevezetőjén, ahol a szervezők nevében
beszélő Pölcz Ádám adjunktustól megtudhattuk, hogy a programot elsőként 1999-ben
az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, a mai Pedagógiai és Ps zichológiai Karon
rendezték meg, majd járt a Jogtudományi Kar dís ztermében és az ELTE
Bölcsészettudományi Kar Kar i Tanácstermében. Innen ker ült a T anító- és Óvóképző
Karra 2016-ban. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt Adamikné
Jászó Anna prof esszor asszony álmodta meg és szervezte hosszú időn ker esztül, rajta
kívül a zsűriben helyet foglaló Koltói Ádám vesz részt a kezdetek óta a megvalósításban.
A jelenlévőket köszöntő Márkus Éva rövid tör téneti visszatekintésében elmondta, hogy
a tanító- és óvóképző kar elődintézménye az 1869-ben Eötvös József által alapított, 150
éves Budai Képző, 1959-től a f elsőfokú T anítóképző Intézet, 1975-től Budapesti
Tanítóképző Főiskola néven működött az intézmény, majd 2000-től az ELTE karává
vált.
Forrás: https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/kossuth-kovetoi
A Kossuth-szónokverseny 1.000.000 Ft támogatást kapott az NKA-tó l.
A 2019- es év felkészülés a 13. anyanyelvi konferenciára, amely azonban a koronvírusjárvány miatt elhalas ztódott.
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KIADVÁNYO K
Digitális Szókincstár (szokincstar.hu)
szokincstar.hu)

A digitális szókincstár célja: a népi nyelvészet körébe sorolható, a magyar nyelvvel kapcsolatos
reflexiók gyűjtése, közreadása, nyelvileg és szakmailag ellenőrzött fórum létrehozása. Egyszerre népi,
szakmai és folyamatosan interaktív szókincsgyűjtési, -népszerűsítési, -ajánlási fórum. A honlap
különleges (főleg archaikus, irodalmi, valamint új) szavak gyűjtőhelye. Szavakat bárki ajánlhat, beírhat
(a szó alakja és jelentése, valamint a gyűjtés helye feltüntetésével), ezeket bárki láthatja, ehhez
magyarázatot, véleményt fűzhet. Ezzel egy sajátos, népi szókincsgyűjtemény jön létre, amelyben bárki
kereshet, ahhoz gondolatokat fűzhet, annak anyagát gyarapíthatja.
A honlaphoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás a Kárpát-medencei magyar nyelvi és szaknyelvi
adatbázis. A maTer (Magyar Terminológia) címmel indított, a Kárpát-medencei szaknyelvi egyesítést
célzó nyelvstratégiai program anyagának tárhelye – kereső funkcióval. Az első négy anyag már
elkészült, ezek nyitják a sort, a szaknyelvi terminológia dokumentálása és közzététele a továbbiakban
is folytatódik.
E-NYÉK (www.mnyknt.hu/enyek/
(www.mnyknt.hu/enyek/)
www.mnyknt.hu/enyek/)

2019-ben 52 írás jelent meg a Nyelvünk és Kultúránk internetes változatában, az E-NYÉK-ben
(mnyknt.hu). (Az internetes kiadvány 2019-ben is kapott NKA-támogatást 1.000.000 forint összegben.)
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