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A színház nyelve… A magyar nyelv hete, 2022. 
 

A színház nyelve volt idén az áprilisi magyar nyelv hete tematikája, amely szorosan 
kapcsolódik őszi tudományos rendezvényünkhöz, a XXI. Semiotica Agriensis: 
Színházszemiotika című konferenciához (a Magyar Szemiotikai Társasággal közös egri 
rendezvényünkhöz). 

Az 56. magyar nyelv hete nyitóünnepségén, a Nemzeti Színházban mutattuk be 2022. április 
14-én Minya Károly Színház és nyelv című könyvét, amely a Nyelv és lélek sorozatunk 
legújabb kötete, és egyben kuriózum a maga nemében, mert ebben a témában még nem jelent 
meg Magyarországon kiadvány. 
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„A színház születése óta a nyelv temploma, a magyar színház a magyar nyelvé, és ezáltal a 
kötődésé; ezért folyt küzdelem mindig és mindenhol a színház megteremtéséért; s 
nagyvárosaink ezért is törekednek arra, hogy legyen saját színházuk.” A rendezvényt dr. Arató 
Balázs és dr. Balázs Géza nyitotta meg.  

https://mnyknt.hu/2022/04/18/szinhaz-az-egesz-vilag/  

 

Az eseményen bemutatkozott a 150 éves megújult Magyar Nyelvőr jubileumi évének első 
száma, az Uránia című (színház, film, média) új interdiszciplináris folyóirat, a Magyar Kultúra 
magazin, és az Élő magyaróra műsorfolyam legújabb tematikus száma Oidipusz királyról. 
Megemlékeztünk Szőcs Gézáról, és lehetőségünk nyílt megtekinteni nagypéntek előestéjén a 
Csíksomlyói passiót, amelyet Szőcs Géza Passió című műve alapján Vidnyánszky Attila vitt 
színre.  
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„Meggyőződésünk, hogy a színház jobbá teheti az embert, az emberiséget, például az emberi 
szó kapcsán: részben a szépen formált szóval, gondolattal, részben az igaz érvelés tanításával. 
És az is a meggyőződésem, hogy az átgondolt és szépen formált szavak átugorják a határokat, 
el tudnak jutni a legkisebb települések legapróbb házaiba, és derűt, örömöt, megnyugvást, 
közösséget tudnak jelenteni a »nyelvi hazában«.” Ezzel a gondolattal zárta dr. Arató Balázs a 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke nyitóbeszédét, amelynek teljes 
szövege az E-NYÉK-ben olvasható: https://mnyknt.hu/2022/04/24/megnyito-beszed-a-
magyar-nyelv-heten/  és megtekinthető Youtube-csatornánkon itt: 
https://youtu.be/Z9tcOYjnjfU  

 

Sajtómegjelenések: 

,,Színház az egész világ, és…” – A magyar nyelv hetének megnyitója – kultúra.hu (kultura.hu) 

Agenda, 2022. április 14. | MédiaKlikk (mediaklikk.hu) 

Rádió lejátszó Kossuth | MédiaKlikk (mediaklikk.hu) 

Rádió lejátszó Kossuth | MédiaKlikk (mediaklikk.hu) 

 

Az eseménysorozatról és a magyar nyelvstratégia fontosságáról a Kossuth rádió Felfedező 
című műsorában Balázs Géza, Minya Károly és Pölcz Ádám beszélt. 
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Az eseménysorozat a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a Petőfi Kulturális 
Ügynökség Kazinczy Műhelye, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda és a Nemzeti Színház 
együttműködésével valósult meg.  

 

 

             

 

 

 

 

2022. április 19. 18:00 Széphalmi szép napok. Az 56. magyar nyelv hetére online 
kerekasztalt szerveztünk a tudományos ismeretterjesztésről és a múzeumpedagógiáról. A 
programban kapcsoltuk Szennát, Kaposvárt, Nyíregyházát és Budapestet.  

 

Beszélgetőtársak voltak:  

 

 Múzeumpedagógiai trendek – Dr. Schlichter-Takács Anett egyetemi adjunktus 
(MATE) 

 Mire használható a múzeum az iskolában?  – Hevérné Kanyó Andrea tanító (Kaposvári 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium) 

 Múzeumpedagógia a szennai skanzenben – Farkas Gergely múzeumpedagógus, 
környezetbiológus (Szennai Skanzen, Szenna) 

 Élő magyaróra – videósorozat a magyarórák színesítésére – Terdikné dr. Takács 
Szilvia szakértő (PKÜ) 

 Múzeumpedagógia a Szindbád Színháztörténeti Múzeumban – Dr. Minya Károly 
főiskolai tanár (Nyíregyháza) 

 

A beszélgetést dr. Balázs Géza vezette. Megtekinthető Youtube-csatornánkon itt: 
https://youtu.be/eJAWRdheFBI  
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A normavilágosság követelményének jogi és nyelvészeti aspektusai 

 

A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, a Kazinczy Műhely és a Magyar Nyelv és Kultúra 

Nemzetközi Társasága a demokratikus közéletet segítendő kutatási és társadalmi cselekvési 

programot hirdet a jogi-hivatali nyelv közérthetőségéért.  

 

A programban felkért szakemberektől várunk a témába illeszkedő elméleti és gyakorlati 

(módszertani) tanulmányokat, s ezt tanulmánykötetben megjelentetjük.  

A tanulmányok legjobban hasznosítható, társadalmiasítható fölvetéseit bemutatjuk a 

szakembereknek, a sajtónak és az érdeklődő közönségnek 2022. november 4-én Budapesten 

Normavilágosság címmel, a IV. alkalmazott nyelvészeti ankét keretében.  

 

Célunk a jogi nyelv olyan egyszerűsítő módszereinek kidolgozása a közönség számára, amelyek  

a jogszerűség fenntartása mellett a humánus, emberközeli kommunikációt részesítik előnyben 

(lakosságot érintő jogi levelezés, közigazgatási, szervezeti kommunikáció). A programban fel 

kívánjuk használni a korábbi, hasonló törekvések tapasztalatait: például a KIM és a Kúria 

jogszabály-egyszerűsítő programját.  

 

A következő formában várjuk a csatlakozást a kezdeményezésünkhöz: 

 

1. Tanulmány írása 

2. Módszertani javaslatok (mindkét esetben a jelentkezés: 2022. április 30-ig) 

3. Előadás a tervezett konferencián (2022. június 30-ig) 

4. A programhoz való szakmai kapcsolódás (bármikor) 

 

Kapcsolat: magyarnyelvor@mnyknt.hu   

 

A szakmai előkészületek után megalapítjuk a Jogi (Igazságügyi) Nyelvi Bizottságot.  

A program kuratóriuma: dr. Arató Balázs jogász, egyetemi docens, dr. Balázs Géza nyelvész, 

egyetemi tanár, dr. Pölcz Ádám nyelvész, adjunktus 

 

Legközelebbi rendezvényeink: 

 

Élő magyaróra-tábor a magyar irodalom és nyelv barátainak: Sátoraljaújhely, 2022. július 6–

10. 

A legjobb magyar novellák: élményirodalom. Széphalom, 2022. július 9.  

7. partiumi szabadegyetem (A Sárrét története, irodalma, nyelve). Berettyóújfalu, 2022. július 

18–24.  (A részletes programot júniusi hírlevelünkben küldjük.) 

Tisza-túra, Aranyosapáti, 2022. augusztus 1–5.  

Zamárdi szabadegyetem, 2022. szeptember 16–18.  
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4. Kárpát-medencei korrektorverseny, Budapest és online, 2022. szeptember 24. 

Színházszemiotika, Eger, 2022. szeptember 30. – október 2. 

Normavilágosság, Budapest, 2022. november 4.  

 
Figyelmükbe ajánljuk: 

 
Online elérhető oldalunkon: https://mnyknt.hu/category/magyar-nyelvor-archivum/ 
 

 
 
A nyelv, a magyaroknak a magyar nyelv a legfőbb nemzetösszetartó erő. A Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoport 2000 óta figyeli és elemzi a magyar nyelvi jelenségeket, s 
jelentéseit ötévente tanulmánykötetben adja ki. A 2005-ös, 2010-es és 2015-ös jelentést 
követően ebben a kötetben a kutatócsoport ismét áttekinti a mai magyar nyelv állapotát a 
hangzásvilágtól a digitalizáció hatásáig. A szerzők figyelme kiterjed a határon túli magyar 
nyelvhasználatra (nyelvi tájak), és hírt adnak az elgondolkodtató (alternatív) nyelvtörténeti 
kutatásokról. A kötet dokumentumokat közöl a magyar nyelvkultúráról: megtalálhatók benne 
a 2015–2020 közötti időszak legfontosabb új szavai, valamint kifejezései. Az elemzések célja az 
anyanyelvi kultúrát segítő nyelvstratégia szolgálata.  
 
A kötet szerzői budapesti, egri, nyíregyházi nyelvészek, a határon túliakat pedig ungvári, adai, 
újvidéki, kassai, kézdivásárhelyi, lendvai nyelvészek képviselik. 
  
Könyvünk az 1970-ben alapított Anyanyelvi Konferencia (ma: Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága), a 2000-ben alakult Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, a 2006-ban 
létrejött Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) és a Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy 
Műhelyének összefogásával valósult meg.  
A kötet megvásárolható a www.e-nyelv.hu honlap könyvesboltjában.  
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Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930–2019) német jog- és vallásfilozófus államelméleti 
munkássága nagy hatással volt az NSZK-ra, kimutathatóan Ratzinger bíborosra, a későbbi XVI. 
Benedek pápára, aktualitása pedig – az Európa előtt álló gondok miatt – egyre inkább növekszik. 
Tanulságos az ún. Böckerförde-paradoxon (vagy lemma): „A szabadelvű jogállam 
struktúrájának sajátja, hogy az állam létalapját olyan előfeltevések alkotják, amelyeket az állam 
maga nem tud anélkül garantálni, hogy ne tenné kérdésessé szabadelvű voltát.” Böckenförde 
legfontosabb írásait dr. Arató Balázs jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem docense 
gyűjtötte csokorba, és fordította le pontosan, egyúttal közérthetően. 
 

 
 
Balázs Gézának a magyar tudományban lappangó megközelítéseket metafizikai nyelvészet 
néven összefoglaló munkája a művészet és a nyelv közös gyökereit keresi. A művészet és a nyelv 
strukturális, funkcionális, valamint metafizikai megközelítéseiben egyaránt kimutathatók 
közös ontológiai (antropológiai) kapcsolatok, és adható egy teljességre törekvő magyarázat. A 
szerző a művészet és a nyelv kapcsán a következő közös jelenségekre hívja fel a figyelmet: 
differenciálatlan tudatformák, ősfolklór, alapformák, együttállások, ösztönös 
összekapcsolódások, motorikus jelenségek, absztrakció. További közös jelenségek: ritmus, 
szimmetria, indexikalitás, ikonicitás, dallam és nyelv, kép és nyelv kapcsolata. A könyv négy 
részből (Alapvetés, Eredet, Természeti alapformák, Rekonstrukciók), ezen belül húsz fejezetből 
áll. A kötetet Moritz Lívia festőművész páratlan színvilágú képei díszítik. 
A kötet megvásárolható a www.e-nyelv.hu honlap könyvesboltjában.  
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Információk a 2022-es TAGSÁGMEGÚJÍTÁSRÓL 
 
Tisztelt Tagtársunk! 
 
Tagságmegújítással kapcsolatos közleményünket honlapunkon olvashatják: 
http://mnyknt.hu/2022/01/21/tagsagmegujitas-kozlemeny/  
 

2022. MÁRCIUS 1- TŐL KIZÁRÓLAG AZOKNAK A TAGJAINKNAK KÜLDÜNK 
ELEKTRONIKUS ÜZENETEKET, AKIK MEGÚJÍTOTTÁK TAGSÁGUKAT, ÉS 

ENGEDÉLYEZTÉK AZ ADATAIK HASZNÁLATÁT! 
 
Bankszámlánk adatai (nemzetközi és hazai) utaláshoz (tagdíjfizetés): SWIFT-kód: BUDAHUHB. 
Nemzetközi IBAN bankszámlaszám: HU49-10100716-01517103-00000004. Magyarországi 
utaláshoz: Budapest Bank 10100716-01517103-00000004. Ezeken a számlaszámokon 
folyamatosan várjunk tagjaink tagdíjbefizetéseit. A tagdíj összege egy évre: 3000 Ft, diákoknak: 
1500Ft 
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