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AK-HÍRLEVÉL
EZ TÖRTÉNT AUGUSZTUSBAN
Megjelent a MAGYAR NYELVŐR jubileumi, harmadik száma
Prof. dr. VÁRADY TIBOR interjújával indul az idén 150 éves MAGYAR NYELVŐR harmadik
száma. A megújult lap GÁRDONYI 100 melléklettel emlékezik az író halálának 100.
évfordulóján.
2022. október 20-án GÁRDONYI 100 konferenciával készülünk az MVM DOME-ban az Egri
Csillagok bemutatója előtt, amelyet Vidnyánszky Attila álmodott az aréna küzdőterére.
Hamarosan jövünk a konferencia részleteivel.
Online elérhető: https://nyelvor.mnyknt.hu/legfrissebb-szam/
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Megjelent a Nyelvünk és Kultúránk
51. évfolyamába lépett a NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK
A 2021. év legérdekesebb nyelvi-kulturális eseményeivel, friss, színes tartalommal megjelent
az 1971-ben alapított Nyelvünk és Kultúránk folyóirat 2021. évi összevont (1–4.) száma.
Online
elérhető:
https://mnyknt.hu/wp-content/uploads/2022/08/Nyelvunk-esKulturank-2021-online.pdf
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Minya Károly: Színház és nyelv. Könyvbemutató. Nyíregyháza, 2022. augusztus 31. A Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében Karádi Zsolt főiskolai tanár és Pregitzer
Fruzsina Jászai Mari-díjas, Magyarország Érdemes Művésze ajánlásával mutatták be
Társaságunk alelnökének az 56. magyar nyelv hetén megjelent Színház és nyelv című könyvét.
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LEGKÖZELEBBI RENDEZVÉNYEINK:

Zamárdi szabadegyetem, 2022. szeptember 23–25. (Hethland Hotel, 8621 Zamárdi,
Kiss Ernő utca 3.)

Valósághajlítás, összeesküvés-teóriák, (ön)becsapás
Program:
Ajánlott olvasmány: Eco: Prágai temető. Főszereplője és egyik elbeszélője egy fél Európa
titkosszolgálatainak zsoldjában álló cinikus hamisító, aki hazugságokat kohol, összeesküvéseket
sző, és merényleteket szervez, befolyásolva kontinensünk valóságos történelmének és
politikájának menetét.
2022. szeptember 23. (péntek)
16.00 Megnyitó: Dr. Balázs Géza, az ELTE, SZFE és PKE tanára: Tudományvallás, szekuláris
miszticizmus – intellektuális imposztorok
Akadémiai kultuszok, időpocsékolás a bölcsészettudománytudományokban, a maradiságnak
kedvező kulturális zavar, „az egyetemeken tanított és vitatott gondolatok – még a
leghomályosabbak is – hatásukban idővel átlépik az akadémikus falakat.”
17.00 Dr. Arató Balázs a KRE egyetemi docense – Jancsó András PhD-hallgató: A
Böckenförde-paradoxon
17.30 Dr. Győrffy Gábor, a kolozsvári BBTE adjunktusa: Hogyan építjük fel a valóságot az
újmédia hatására?
20.00 Film: Jeff Orlowski: The Social Dilemma (Társadalmi dilemma, 2020, dokudráma, 94
perc) Hátborzongató kép a jövőnkről, de főként a valóságunkról. A Facebook, a Google és az
Instagram egykori fejlesztői kongatják meg a vészharangot, és hívják fel a figyelmet arra, hogy
mit művel az adatkapitalizmus a mentális egészségünkkel és a demokráciával. Ami felé tartunk,
az egyszerre utópia és disztópia, megoldást pedig csak együtt találhatunk.
22.00 Film: Erdély Miklós: Verzió (1981, 50 perc)
A film Krúdy Gyula 1931-ben írt dokumentumregényén alapszik. Krúdy ebben a hírhedt
tiszaeszlári vérvád történetét dolgozza fel. A történeti tények szerint 1881 nyarán eltűnt egy
fiatal lány, Solymosi Eszter, és a helyi zsidókat a lány rituális meggyilkolásával vádolták meg.
Az író a vádlottak védőügyvédjének, Eötvös Károlynak húsz évvel később megjelent
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visszaemlékezése, valamint saját emlékei alapján írta meg könyvét, mivel maga is a környékről
származott.
A filmekről való beszélgetést vezeti: Dr. Nagy Dániel és Nagy Tibor
2022. szeptember 24. (szombat)
9.00 Bartal Csaba, a Múlt-Kor főszerkesztője: Történelmi tévhitek
10.00 Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője: Kard ki kard – vagy inkább térjünk
ki? Ismeretterjesztő dilemmák az áltudománnyal kapcsolatban (egyben emlékezés két nagy
tudománynépszerűsítő egyéniségre: James Randyre és Herczeg Jánosra)
11.00 Közösségi foglalkozások
Az Eco-könyvről való beszélgetést vezeti: Dr. Nagy Dániel, a Műhely tanára
Az előadásokról szóló beszélgetést vezeti: Varga Krisztián, a chichesteri egyetem (Anglia)
tanára
15.00 Dr. Kenyeres Attila Zoltán médiakutató, az EKKE Pedagógiai Karának adjunktusa: Ami
túl szép ahhoz, hogy igaz legyen – avagy az érzelmi manipuláció szerepe az álhírek
terjesztésében
Az álhírek és a különféle városi legendák terjedését két fontos tényező segíti. Az első technikai
jellegű: az internet és a közösségi média hatékony platformot kínál ezek gyors és nagy
mennyiségben történő továbbítására. A másik ilyen tényező az érzelemkeltés: ahhoz, hogy az
álhíreket és a városi legendákat az emberek elhiggyék, „ki kell kapcsolni” a kritikai érzéküket.
Ezt pedig érzelmek bevonásával érik el.
16.00 Dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem tanára: Nyelvi babonák
17.30 Babcsány András, szoftverfejlesztő mérnök (Óbudai Egyetem): Hírek (M)A.I. szemmel.
A mesterséges intelligencia írói szerepben
17.00 Korzenszky Richárd, a tihanyi apátság emeritus perjele: Valósághajlítás
20.00 Film: Együtt kezdtük (Rendező: Kerékgyártó Yvonne, 2022)
Érettségi bulifilmnek indul, majd tíz év múlva osztálytársaik balatoni (badacsonyi) esküvőjén
folytatódik a történet. A tervek szerint a vetítésre eljön a film rendezője is.
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2022. szeptember 25. (vasárnap)
9.00 A hetedik! című Esszencia XVI. kötet bemutatója (Balázs Géza és Herbst Rebeka
szerkesztők)
A Mozaikok (2018), Fogaskerekek (2019) előadói: Arnotszky Judit, Juhász Zoltán, Kaknics
Anna, Nagy Tibor, Nátz Kata, Oláh Balázs, Paár Ádám, Rácz Márk, Santavetz Anita, Tabi Norbert,
Zmák Tamás; az Online-tanulmányok (2022) előadói: Héra Bálint, Vikár Míra, Telek Zsuzsa,
Rácz Márk.
Kirándulás, séta a Kőhegyre, a Balaton legszebb panorámájának megtekintése
12.00 Dr. Balázs Géza: A téves gondolati sémák torzítják a valóságot (a szabadegyetem
gondolatainak összefoglalása)

Az előadások nyilvánosak, regisztráció után ingyenesen
látogathatók!
Regisztráció itt: bom@e-nyelv.hu , információ itt is: irodavezeto@mnyknt.hu

IV. Kárpát-medencei korrektorverseny, Budapest és online, 2022. szeptember 24.
Eredményhirdetés és gála az URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZBAN

Részletek itt: https://e-nyelv.hu/2022-07-29/korrektorverseny-iden-is/
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Színházszemiotika, Eger, 2022. szeptember 30. – október 2.

Részletek
itt:
szinhazszemiotika-3/

https://www.szemiotika.hu/2022/09/06/21-semiotica-agriensis-

Gárdonyi 100 – Ünnepi konferencia az MVM DOME-ban, Budapest, 2022. október 20.
HAMAROSAN JÖVÜNK A RÉSZLETEKKEL

Normavilágosság, Budapest, 2022. november 4.
HAMAROSAN JÖVÜNK A RÉSZLETEKKEL

Figyelmükbe ajánljuk:
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Hogyan törik a magyar nyelvet a színpadon? Mitől eredeti és különleges a Bánya-szöveg, a
Székely-replika? Melyik műben olvashatunk a százszázalékos katarzisemelésről?
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapján (www.e-nyelv.hu) 2014 októberében indult el a
Színház és nyelv rovat, és 2021 márciusáig havi rendszerességgel jelentek meg az írások,
amelyekből az itt föltett kérdésekre is választ kap az olvasó. Az ötlet Balázs Gézáé, a kötet
lektoráé, aki tudja, hogy nagyon szeretek színházba járni, kortárs magyar drámákat olvasni,
amelyeknek nyelvészként akár szó- és kifejezéshasználatát is vizsgálhatnám. A javaslat a Tiszatúrán hangzott el, még pontosabban a szatmárcsekei parton. A felvetést tett követte, a
megjelent írásokból olvasható egy válogatás a kötetben, így kerekedett ki az ötvenes szám. A
színházra nagyszerű metaforákat lehet alkalmazni: lélekbalzsam és gyógyír, azonban
számomra a színház és a kortárs magyar dráma szívszerelem, így a szakma és a szenvedély
összekapcsolódásának a szülötte ez a kötet. Nemcsak nézőként, hanem drámaolvasóként is.
Hozzám a legközelebb a kortárs magyar szerzők művei állnak, így Székely Csabáé, Háy Jánosé,
Egressy Zoltáné, Pintér Béláé, Kornis Mihályé, Tasnádi Istváné, a Mohácsi testvéreké és nem
utolsósorban a szűkebb pátriám íróié, Ratkó Józsefé, Fazekas Istváné és Onder Csabáé.
Ugyanakkor több írás foglalkozik az újrafordítással, újraírással, például Parti Nagy Lajos
Tartuffe- és Tisztújítás-átiratával, Závada Péter és Bíró Bence Feydeau A balek (A hülyéje) című
opusával. A nyelvészszemmel olvasott drámák szövegeinek elemzései egy teljesen új műfajt
képviselnek: a szubjektív nyelvészetiét. Azonban ha konkrétabban kell fogalmaznom, akkor az
egyéni, új szavak (neologizmusok) használatát emelném ki, valamint a különböző stílusrétegek
tobzódását, egybecsengését és disszonanciáját a bemutatott művekben. Ezek egyedi színnel és
humorral fűszerezik az előadást, illetve a művet. Tanárként nem hallgathatom el, hogy bizonyos
szövegrészletek az oktatásban is alkalmazhatók többek között a stílusrétegek, a szóalkotási
módok tanítása során, különlegességükkel mindenképpen figyelemfelkeltőnek bizonyulhatnak
a „száraz” nyelvtanórán. Egy-két „vendégírás” egészíti ki a kortárs magyar drámák
nyelvhasználatát bemutató írások sorát, így „igen komoly” javaslatot teszek arra, hogy miként
olvassunk kortárs magyar drámát; miként oldotta meg egy színésznő azt, hogy segítsen neki a
súgó; mi az a limerick vagy az online szájreklám; olvashatók operettszöveg-variációk, színházi
szösszenetek és néhány esetben a szerző nem kortárs, de az előadás új, pl.: Csokonai Vitéz
Mihály: Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak. Természetesen a legnagyobb „forrás” az
előadásokat illetően szűkebb pátriám: a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, a Magyar
Színházak Kisvárdai Fesztiválja, a nyíregyházi Vidor Fesztivál, de természetesen gyakran
eljuthattam budapesti előadásokra is. Számomra a színház szívszerelem, a színházi
bakancslistám egyik kiemelt pontja e kötet megjelenése volt, a másik: egy év alatt legalább 85
előadást szeretnék megnézni, mint a Kritikusok díjának szavazói. Az írások a megjelenés hét
évének időrendjében szerepelnek, nem tartottam célszerűnek a tematikus elrendezést, mivel
így a színház és a kortárs magyar dráma sokszínűsége és varázsa még fokozottabban érvényre
juthat. A kötetet név- és címmutató egészíti ki, kizárólag az előadásokra, a darabokra és a
színészekre, színházi kollégákra vonatkozóan. (Minya Károly)
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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.

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
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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.
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:
1500 Ft.
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