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Még 2000-ben alakult meg a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport azzal 

a céllal, hogy folyamatosan figyelje, elemezze a mai magyar nyelvet, az 
elemzések alapján pedig nyelvstratégiát fogalmazzon meg, és segítse az 
anyanyelvi kultúra fejlődését. 2005-ben jelentkezett a kutatócsoport az első 
Jelentés-kötettel, amelyet most követ a második, a tizedik születésnapra. 

Tizenhárom tanulmány sorakozik a kötetben. 
 

Adamikné Jászó Anna Hová lett  szép magyar beszéd? nem költői kérdéssel a 
magyar hangzó nyelv 1978–2008 közötti változásait vizsgálta. Még 1937-ben, 
Kodály Zoltán tette közzé híres riadóját „A magyar kiejtés romlásáról” címmel, 
ennek jegyében veszi számba A. Jászó Anna az elmúlt hatvan évben bekövet-
kezett kiejtési változásokat, azt, hogy milyen okok álltak a változások mögött, 
majd összegzésként megállapítja: Normára, kiejtési normára van szükség, s az 
alapkövetelmény a világosság és a nyelvhelyesség. 

 

Zimányi Árpád a magyar nyelvben bekövetkezett nyelvtani változásokról 
értekezik, a kettős állítmányról, a szófajváltozásról, a vonzatváltozásokról és a 
befejezett melléknévi igenév állítmányi használatáról. 

 

Minya Károly a napjainkban is zajló nyelvújítást, a neologizmusok 
gyakoriságát, a fogalmi tartalmakat, szófajiságukat vizsgálja, s egy készülő 
neologizmus szótárból sorol fel néhány szót, kifejezést. 

 

Dede Éva a nyelvi viselkedés egy fajtájaként a viccről ír. A nevetés az élet 
sója, de csínján kell vele bánni, mert a vicc lehet bántó, durva, lenéző, megalá-
zó, s a viccmondás helyzete paradoxon, mert a sértésnek szánt közlést vissza-
vonhatjuk egy csapásra azzal, hogy „csak vicceltem”, s ezzel a „humorbonbon” 
egyben kétélű fegyver, szeretjük a nevetést, a vicceket, de mint minden (nyelvi) 
viselkedéskor gondolnunk kell másokra is. 

 

Horváth Péter Iván a mai magyar nyelvben megjelent, fordítási eredetű 
változásokról szól, a szó- és kifejezéskészlet, nyelvhasználat és a nyelvtan terén 
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szemlélteti a fordításból származó változásokat, a tükörfordítást, az idegen 
mintára keletkezett összetételeket, származékszavakat, a részfordítást, a 
toldalékolt szavakat. Kitér a nyelvhasználati és nyelvtani változásokra is. 

 

Bódi Zoltán a teret hódító világháló nyelvét a magyar nyelvvel veti egybe, 
a rövidítéseket, a betűszókat, a játékos összevonásokat, az írásbeli szimbólumo-
kat, amelyek tömegesen jelennek meg az internetes kommunikációban, és za-
vart okoznak a kiejtésben, s a helyesírási kérdések körüli bizonytalanság is meg-
szaporodik… Mintaként íme: 

 

Szilvási Csaba: Válogatás a gépirodalmi szöveggyűjteményből c. internetszövegé-
nek címe:  @zinczy fRNc SMSe a má-, a !gyar nyLv éve al@lmá-  (Kazinczy Ferenc 
sms-e a mából, a magyar nyelv alkalmából).  

De beleolvashatunk molnár fRNc: a fájl ucai Φúk című rövid összefoglalóba is. 
 

Neologizmusokat vizsgál Vasné Tóth Kornélia abban a tanulmányában, 
melyben egy régebbi, a sárbogárdi, és egy újabb, az érdi iskolások diáknyelvi 
szavait, kifejezéseit hasonlítja össze. A két szótár majdnem kétezer szócikkét la-
pozgatva igazat adhatunk Kovalovszky Miklósnak: „… a fiatalság ösztönösen 
felbuzgó és kiapadhatatlan nyelvteremtő ereje az értelem és az ízlés szabályozá-
sával megfrissítheti és gazdagíthatja az egyetemes magyar nyelvhasználatot…” 

 

Veszelszki Ágnes a reklámokban megjelenő neologizmusokat Kazinczy 
Ferenc mottójával vezeti be: „Az új miért jobb mint a régi?” / S a régi mért 
jobb mint az új? / A rosz, bár régi, rosz marad: / Az új, ha új is, jó, ha jó. / 
Világos, és csudálkozol?” (Neologismus, 1819). A korpusz 556 elemből áll, a 
szerző a férfi és női magazinokban megjelenő elemeket vizsgálja, aztán az 
elemeket a termékek típusa, majd a grammatikai csoportok szerint mutatja be 
őket és fűzi hozzájuk véleményét. A korpusz elemei nagyobb számban 
tartalmaznak a hétköznapi nyelvben ritkán használt kifejezéseket, nem vagy 
ritkán használt szókapcsolatokat: ajándékkavalkád, gőzseprű, hiperokos, web-
shop…. 

 

Schirm Anita a reklámplakátok kommunikációjáról ír. A reklámplakátok 
„a modern kor barlangrajzai”, céljuk a figyelem fölkeltése, az emlékezetbe 
vésés, kiemelt szerepük a képi megformálás, s egyben szórakoztatva hirdetnek, 
így a befogadók passzív szemlélőből (inter)aktív befogadókká válhatnak. 

 

A tanulmányokban a szavakról olvashatunk: Kiss Gábor a lexikográfia 
eredményeit, hiányosságait és teendőit sorolja fel. Szintén szótárról szól Balázs 
Géza és Tóth Etelka, az új idegen szavak értelmező és magyarító szótáráról, 
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melyet az MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja és A magyar nyelv az 
informatika korában című alprogramja keretében ez új szókészletet, a szókészlet 
magyarítását tűzte céljául. Ez egy kb. 40 000 címszót tartalmazó szótár. 

 

A tanulmányok sorát Balázs Géza: A magyar nyelvstratégia vázlata (2009)  
vitaanyaga zárja, melyet magyartanárként az oktatás, a magyar nyelv tanítása 
szempontjából is értékesnek tartok, az anyanyelvi nevelés (szómagyarázatok, 
szövegértési feladatok, szóbeli és írásbeli megnyilatkozások) hatékonyabbá 
tételére. 

 

A kötet végén két jelentés olvasható Nagy Levente és Balázs Géza 
tollából: A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2005–2009) illetve a Magyar Nyelvi 
Szolgáltató Iroda (2006–2009) történetéről, munkájáról, valamint egy majdnem 
60 oldalnyi szótár: Új szavak, kifejezések. Nem szótározott szavak tárháza (2000–
2010) címmel, melynek gyűjtői: Balázs Géza, Buvári Márta és Dede Éva.           


