
A fórum célja, hogy a magyar, illetve az észt, lengyel és 
finn nyelvstratégia kapcsán eszmét cseréljenek az e té-
ren már látható eredményeket elért országok nyelvész 
képviselői. Észtországban államilag koordinált, több 
pilléren nyugvó, ciklusokra bontott nyelvstratégia van. 
Finnországban a Finn nyelv jövője címen átfogó nyelv-
stratégiai cselekvési terv jelent meg. Lengyelországban 
a lengyel nyelv védelmét törvényileg megnyugtatóan 
szabályozták. Észtország és Finnország jelenleg hatá-
lyos nyelvtörvényei szintén modellértékűek. A fórumra 
három évforduló is alkalmat szolgáltat: 20 éves magyar 
nyelvstratégia (1996-), 15 éves Magyar Nyelvstratégiai 
Kutatócsoport (2000-) és 10 éves a Magyar Nyelvi Szol-
gáltató Iroda (2006-).
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11.00–11.10 Köszöntő
11.10–11.30 A költészet nyelvén

Zilahy Lajos: Magyar írógép, Vas István: Határozók és kötőszavak, Márai Sándor: 
Halotti beszéd c. verseit előadja Pusztay János 
Az eltűnt lív költészet nyomában – Ķempi Kārl lív versei (lívül és magyarul). 
Előadja: Karl Pajusalu, Pomozi Péter

11.30–12.00 Birute Klaas-Lang 
az Észt Nyelvi Tanács elnöke, Tartui 
Egyetem/ Helsinki Egyetem

Eesti keele arengukava –15 strateegilist 
aastat  (Az észt nyelv fejlesztési terve 
– 15 stratégiai jelentőségű év), észt 
előadás magyarra fordítással

12.00–12.30 Karl Pajusalu 
akadémikus, Tartui Egyetem

Keelekogude planeerimine ja uurimine 
Eestis (A nyelvi adattárak tervezése és 
kutatása Észtországban) észt előadás 
magyarra fordítással

12.30–12.50 Bańczerowski Janusz 
ELTE BTK

A lengyel nyelv törvényi védelme és a 
lengyel nyelvstratégia

12.50– 13.20 Kávészünet

13.20–13.40 Balázs Géza
ELTE BTK, Partiumi Keresztény 
Egyetem, PIM

A magyar nyelvstratégia előző 20 és 
jövendő 20 éve

13.40–14.00 Pusztay János
Konstantin Filozófus Egyetem, 
Nyitra

Anyanyelv kisebbségi és nemzetisé-
gi helyzetben

14.00–14.20 Izsák Balázs 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke Autonómia és identitás

14.20–14.40 Pomozi Péter 
ELTE BTK

Asszimiláció és  disszimilációs 
nyelvstratégia a 
Kárpát-medencében

14.40–14.50 Szünet

Program

14.50–15.20 Sajtóbemutató: A Jelentés a magyar nyelvről (2010-2015) c. kötetet bemu-
tatja Balázs Géza szerkesztő. Ajánlás nyelvi kérdésekben a kormány 
számára

Egész nap Pomozi Péter és Karácsony Fanni Magyar nyelvű otthon című nyelvpresz-
tízs-projektet ismertető poszterkiállítása a rendezvény teljes ideje alatt 
megtekinthető

Együttműködő partner: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Inter Nonprofit Kft., 
Anyanyelvápolók Szövetsége 

Magyar nyelvű otthon

Magyarország

Jelentés
a magyar nyelvről

2010–2015

+ Új szavak, 

kifejezések 

2010–2015

Szerkesztette:

Balázs Géza

Bár lennének arra hivatott, államilag támogatott szervezetek, a 2000-ben meg-
alakult Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport úgy határozott, hogy ötévente kiad 
egy jelentést a magyar nyelv állapotáról. A 2005-ös, 2010-es jelentést követi köte-
tünk, amelyben a mai magyar nyelv nyelvtanáról, szavairól, nyelvi hagyománya-
iról, szokásairól, divatairól adunk látleletet. Közreadjuk a 2010–2015 közötti új 
szavakat és kifejezéseket, valamint ugyancsak ennek az időszaknak az év szavait, 
antiszavait, ifjúsági szavait és költői szavait. Bemutatjuk a 2015-ben megjelent új 
helyesírás legfontosabb változásait. 

A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport egri, nyíregyházi, nagyváradi és buda-
pesti munkatársai a jelen tendenciák alapján a magyar nyelv várható jövőjével 
kapcsolatban is tesznek – meglepő – állításokat. 

Két kötet között éves jelentéseket ad ki a kutatócsoport, valamint folyamatosan, 
minden nap ingyenes nyelvi tanácsadással szolgál az általa életre hívott Magyar 
Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) a világhálón: www.e-nyelv.hu. 

Kötetünk a magyar nyelvi kultúráért elkötelezett társadalmi szervezetek önzetlen 
összefogásaként született meg. Az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társasága, a Magyar Szemiotikai Társaság a nyelvstratégi-
ai kutatócsoporttal és a Manyszival közösen szervezi a magyar nyelv hete, a nyel-
vésztábor, az anyanyelvi juniális és a magyar nyelv napi rendezvényeket is. 

2020-ban szívesen számolnánk be jobb nyelvi kilátásokról… 

Ára: 2900 Ft 
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Rendező:
A Magyar Nyelv és Kultúra 

Nemzetközi Társasága

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap

l
Védnök: Potápi Árpád János 

Nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Miniszterelnökség


