
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport
(MNYKCS) 2000. május 24-én alakult
meg az ELTE Bölcsészettudományi Ka-

rának Mai Magyar Nyelvi Tanszékén. Alapító
tagjai: Balázs Géza (ELTE BTK), Bódi Zoltán
(ELTE TFK), Dede Éva (ELTE, Vörösmarty Gim-
názium, Érd), Minya Károly (Nyíregyházi Fõis-
kola, jelenleg Nyíregyházi Egyetem) és Zimányi
Árpád (Eszterházy Károly Fõiskola, jelenleg
Eszterházy Károly Egyetem). Késõbb a kutató-
csoport munkájához kapcsolódott Horváth Pé-
ter (OFFI), majd rövid ideig tagja volt Domonko-
si Ágnes (EKF/EKE) és Rihmer Zoltán (PPKE).
Azóta a tagság összetétele változott, azonban ez
természetes. A csoport a magyar nyelvmûvelés
példamutató hagyományait kívánja a modern
nyelvtudomány, nyelvpolitika lehetõségeivel
bõvíteni. Egyúttal arra törekszik, hogy minden
anyanyelvi szervezettel kapcsolatba kerüljön,
és összefogja a különbözõ kezdeményezéseket.
A kutatócsoport intézményi hátterét az Inter
Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Köz-
hasznú Társaság biztosítja. Ugyanakkor szoro-
san együttmûködik a Magyar Szemiotikai Tár-
sasággal (MSZT), az Anyanyelvápolók Szövet-
ségével (ASZ), a Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társaságával (MNYKNT), valamint a
Magyar Nyelv Múzeumával. Mûködésének
anyagi hátterét különbözõ pályázati források
biztosítják.

A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport el-
méleti alapját Balázs Géza nyelvstratégai triló- 2018/7
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giája adja: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón (A–Z Kiadó, Budapest, 1998),
Lehetséges nyelvi szabványok (A–Z Kiadó, Budapest, 2000), Magyar nyelvstraté-
gia (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2001). Mindezek alapján a lehet-
séges magyar nyelvstratégia, azaz cselekvési program alapja antropológiai (etno-
lingvisztikai) szemléletû, melynek meghatározói: a nyelv alkata, a társadalom
nyelvszemlélete és a nyelvmûvelés hagyományai. A nyelvi konvergencia és di-
vergencia tényezõinek figyelembevételével a nyelvstratégia feladatai többek kö-
zött a vonzáskörébe tartozó nyelvtudományi alapkutatások, tudományos felmé-
rések elvégzése: szókincsfelmérés, a nyelvi rétegzõdés vizsgálata, beszélt nyelvi
felmérések, kommunikációkutatás, a médiavilág, tömegkultúra és informatikai
forradalom bemutatása, a globalizáció és a reklám vizsgálata stb. A cél: törekvés
a jobb, sikeresebb kommunikációra, a megértésre. A modern nyelvstratégián ala-
puló nyelvmûvelés egyik fõ iránya a nyelvi ismeretterjesztés a tömegkommuni-
kációs eszközök és számítógépes hálózatok segítségével. A nyelvstratégia a köz-
vélemény-formáló eszközökben elsõsorban toleránsan, demokratikusan, érdek-
lõdést felkeltõen jelenik meg. Az új nyelvstratégia és az ezen alapuló modern
nyelvmûvelés elõítéletektõl és diszkriminációtól mentesen kívánja kezelni a
mai nyelvmûvelés egyik legérzékenyebb és legtöbbet támadott területét, az ide-
gen szavak kérdéskörét is. Igyekszik megszívlelni a nyelvmûvelést ért kritikákat
és megújítani a nyelvmûvelést.

A kutatócsoport legjelentõsebb konferenciái a következõk voltak: Mit tehe-
tünk a magyar nyelv korszerûsítéséért? (2000); Felelõsség anyanyelvünkért
(2001); A nyelvi hiány. Hiányok a mai magyar nyelvben és nyelvkultúrában
(2001). A Magyar Szemiotikai Társasággal és az ELTE-vel közösen Az inter-
netkorszak kommunikációja címmel 2002. február 18-a és május 13-a között ren-
dezett elõadás-sorozatot. Az elõadások anyaga 2005-ben megjelent a Gondolat
Kiadónál. A következõ konferencia a Szöveg/félre/értés. A szövegértés helyzete
mint nyelvstratégai kérdés címû volt (2003). A Hogyan változik a nyelv? elneve-
zésû konferenciának 2006-ban az érdi Vörösmarty Gimnázium adott otthont 
a magyar nyelv hete keretében.

2010 novemberében az ELTE BTK-n Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet (Új
nézõpontok a magyar nyelv leírásában 3.) címmel a Mai Magyar Nyelvi Tanszék
és a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport konferenciájára került sor. Csaknem
80 elõadás hangzott el, olykor párhuzamosan három szekcióban. Az érdeklõdés
cáfolni látszik azt a megállapítást, hogy a magyar nyelvtudomány elsõsorban
„belsõ”, strukturális kérdésekkel foglalkozó tudománnyá vált, úgy látszik, nagy
az igény a „teljes”, „külsõ” nyelvtudományra, amely egyaránt foglalkozik folk-
lórral, irodalommal, mûvelõdéstörténettel, történelemmel, filozófiával, vallás-
sal, szemiotikával stb. Az MNYKCS ennek a széles és színes nyelvtudománynak
vált népszerûsítõjévé, amelynek egyébként van hagyománya a magyar nyelvtu-
dományban. A konferencia anyaga kötetben is megjelent. A konferenciasorozat
további részei: A tudományok, szakmák nyelvének grammatikai, pragmatikai le-
írása. (Új nézõpontok a magyar nyelv leírásában 4.) (2012); Generációk nyelve (Új
nézõpontok a magyar nyelv leírásában 5.) (2014); A grammatikaírás és -tanítás
aktuális kérdései (Új nézõpontok a magyar nyelv leírásában 6.) (2016).

2011-ben a kutatócsoport a Magyar Szemiotikai Társasággal, valamint az EL-
TE és a Kodolányi János Fõiskola közremûködésével újabb, interdiszciplináris
elõadás-sorozatot indított az informatikai technológiák társadalmi és nyelvi ha-
tásairól A Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig címmel. Néhány kulcsszó a té-26
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mákat illetõen: digilektus, netorika, avatárkultúra, posztliteralitás, net-
nyelvészet, internetpedagógia. 

2012 januárjában a magyar nyelv törvényszerûségeinek feltárására szervezõ-
dött a Czuczor–Fogarasi-emlékkonferencia, amelynek témája a következõ volt:
„Ha szabad a magyart a magyarból magyarázni…”. 2014-ben ismét
Czuczor–Fogarasi-konferenciára került sor: Czuczor–Fogarasi az idõ mérlegén
címmel. Ugyanezen év novemberében Irodalom – nyelv – identitás címmel ren-
dezett konferenciát a csoport. Az Irodalom – nyelv – identitás konferenciára
2014. novemberében, a Felelet a Mondolatra konferenciára (Esszékonferencia 
a vitairat 200. évfordulóján) 2015. szeptemberében, s ugyanekkor A péceli kis-
kastélyos világ konferenciára került sor, amelynek anyaga ugyanezen címmel
kötetben is megjelent.

2016 májusában Közép-európai nyelvstratégiai fórum címmel rendezett talál-
kozót, illetve konferenciát a kutatócsoport, melynek célja az volt, hogy a magyar,
észt, lengyel és finn nyelvstratégia kapcsán eszmét cseréljenek az e téren már
látható eredményeket elért országok nyelvész képviselõi. A konferencia elõadá-
sai az Anyanyelv és nemzeti jövõ (Pomozi 2017) kötetben is megjelentek.

A kutatócsoport további legfontosabb kötetei: A magyar nyelvi kultúra jelene
és jövõje. MTA Társadalomkutató Központ, 2004 (Balázs 2004), 45 szerzõ tanul-
mánya olvasható benne. Ötévente Jelentés a magyar nyelvrõl címmel kötet jele-
nik meg. Az elsõ 2005-ben látott napvilágot tanulmányokkal és különbözõ, a ma-
gyar nyelv jelen állapotát bemutató írásokkal. A 2010-es Jelentésben napjaink
nyelvének hangtani, nyelvtani, szókészlettani, nyelvhasználati változásairól, 
a diák-, az internet- és a fordításnyelv alakulásáról olvashatók írások, valamint
megtalálható benne a legfrissebb magyar nyelvstratégiai vázlat és csaknem 1000
legújabb magyar szó dokumentálása, magyarázata a rendszerváltástól napjainkig.
A harmadik Jelentés, a 2015-ben megjelent kötet 22 tanulmányával hasonló te-
matikájú, ugyanakkor ajánlásokat is tartalmaz a döntéshozók számára. 

2007-ben a kutatócsoport addigi legnagyobb eredményének tekinthetõ, hogy
hétéves munka után megjelent Balázs Géza és Zimányi Árpád szerkesztésében a
Magyar nyelvhasználati szótár, további szerzõk: Bódi Zoltán, Dede Éva, Minya
Károly, a mutatót készítette Veszelszki Ágnes. A 323 oldalas könyvet a celldömöl-
ki Pauz–Westermann Kiadó jelentette meg. A szótárban mintegy 6500 nyelvi, he-
lyesírási jelenség, szó, szólás magyarázata található meg (részletes mutatóval). 
A Magyar nyelvhasználati szótár (MNySz.) egy új szótártípust jelent Magyaror-
szágon. Ötvözi a nyelvhelyességi, a helyesírási, az idegen szavak, az értelmezõ, 
a magyarító, a kiejtési, a szinonima, a szaknyelvi, a stilisztikai, sõt egy kicsit a fra-
zeológiai szótárak erényeit is.

Izgalmas betekintést nyújt az európai országok többségének és néhány kon-
tinensünkön kívüli országnak a nyelvmûvelõ hagyományaiba a 2008-ban meg-
jelent egyedülálló tanulmánygyûjtemény, a 39 nyelvet bemutató Európai nyelv-
mûvelés címû kötet (Balázs–Dede 2008), amely az Inter Kht. és a Prae.hu Kiadó
égisze alatt jelent meg. Ennek a párkötete az Európai helyesírások (Balázs–Dede
2009) címmel látott napvilágot, amely az elõzõhöz hasonlóan közel teljes körké-
pet ad, ezúttal helyesírásit, kiegészítve néhány Európán kívüli nyelv helyesírá-
sával, valamint az internet, a zene és a hatalom helyesírásával. 2011-ben jelent
meg 59 szerzõ együttmûködésében a Nyelvészetrõl mindenkinek. 77 magyar
nyelvészeti összefoglaló címû kötet. A nyelvtudomány szinte minden ágát bemu-
tatja, és néhány új nyelvészeti terület elsõ magyar összefoglalója ebben a könyv-
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ben olvasható, például: az antropo-, bio-, digitális, e-, etno-, folklór-, funkcioná-
lis, gender-, generatív, geo-, igazságügyi, interkulturális, kognitív, kontrasztív,
korpusz-, kulturális, marketing-, öko-, pszicho-, strukturális, szocio- és teol-
ingvisztikáé.  2014-ben jelent meg Balázs Géza és Minya Károly Kettesnyelvünk
címû könyve, amely a Magyar Nemzetben megjelent nyelvmûvelõ-ismeretter-
jesztõ írásokból ad közre százat.

2015-ben az Inter Nonprofit Kft. könyvsorozatokat indított el IKU-TÁR és
IKU-Kiskönyvtár címmel. Az eddig megjelent kötetek közül néhány: Rácz János:
Virágneves könyv (2017); Balázs Géza: Új szavak, kifejezések. A rendszerváltás
kisszótára. (1990–2015) (2016); Balázs Géza (szerk.): Fél évszázad a magyar
nyelv szolgálatában. A magyar nyelv hete 1967–2016. (2016).

A határon túli kapcsolatait a következõ eseményeken való részvételek fémjel-
zik. 2005. július 5-én hívta meg elsõ alkalommal a kutatócsoportot a Vajdasági
Magyar Pedagógusok Egyesülete az újvidéki Apáczai Nyári Akadémiára, és az-
óta is folyamatosan tartanak elõadást a tagok. A kassai Kazinczy-napok rendez-
vénysorozatán 2010 óta vesznek részt, és az 1970 óta folyamatosan megrende-
zett adai Szarvas Gábor nyelvmûvelõ napokon ugyancsak képviselteti magát 
a szervezet. Több rendezvény házigazdája volt a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetem.

2007 szeptemberében több nyelvésszel együtt Balázs Gézát is felkérte a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, hogy vegyen részt a széphal-
mi A Magyar Nyelv Múzeuma kuratóriumának munkájában. Ettõl kezdve erõsö-
dött meg a kutatócsoport, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) és a szép-
halmi „nyelvmúzeum” kapcsolata. A múzeum 2008. április 23-án nyitotta meg
kapuit. Ennek jegyében többek között 2010. szeptember 29-én megnyílt az az ál-
landó kiállítás, melynek a címe: Titkok titka… A magyar nyelv múltja, jelene és
jövõje, és a forgatókönyvét Balázs Géza készítette.

2011 júniusában az anyanyelvi szervezetek összefogásával Széphalomban
megszervezõdött az elsõ anyanyelvi juniális. A juniális ötlete abból a gondolat-
ból fakadt, hogy külön-külön értékes, de kevésbé hatékony munkát végeznek az
egyes szervezetek, érdemes lenne megmutatni, hogy együtt mire képesek. 2011-
ben a juniális kibõvült az MNYKNT esszékonferenciájával. Ezek a következõk
voltak: 2011: Jeles nyelvmûvelõk (Kazinczytól Lõrinczéig); 2012: Étel és nyelv –
az országos vadételfõzõ versenyhez kapcsolódva; 2013: WS100 – Élménykonfe-
rencia Weöres Sándor 100. születésnapján; 2014: Irodalmi nyelvünk szülõföld-
jén; 2015: Anyanyelv és nemzet. Lõrincze Lajos-esszékonferencia; 2016: A „leg-
nagyobb magyarok” esszékonferencia; 2017: Arany János-esszékonferencia; és az
idei címe: 1868. A konferenciák anyagát a Nyelvünk és Kultúránk címû folyóirat
folyamatosan megjelenteti. 2014-ben tovább bõvült a program, a háromnapos
juniálishoz kapcsolódott az elsõ nyelvésztábor, amelyre ugyancsak Sátoraljaúj-
helyen, illetve Széphalomban került sor. A szervezõk mindkét rendezvényt a
nyelvi kérdések iránt érdeklõdõknek, tanároknak, diákoknak, hirdették meg. Az
idén már az ötödik alkalommal szervezik meg a nyelvésztábort és nyolcadik al-
kalommal a juniálist.

2014-ben a kormány ugyan létrehozta a Magyar Nyelvstratégiai Intézetet
(Manysi), a kutatócsoport ettõl függetlenül az eredeti programja szerint folytatja
tevékenységét – társadalmi kezdeményezésként, nonprofit, társadalmi célokkal.
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A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda

A 2006. év jelentõs fordulatot hozott a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport
életében. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma „Édes anyanyelvünk”
pályázatán egy nyelvi iroda létrehozására elnyert összeggel 2006. január 3-án
megalakult a Manyszi. Honlapja a www.e-nyelv.hu. Az iroda nyelvi tudományos
ismeretterjesztõ munkáját és szakmai hátterét a kutatócsoport biztosítja, így 
a két szervezet szorosan egymásra épül és összekapcsolódik, tagjai is nagyrészt
ugyanazok. 

Az iroda létrehozásának ötletét a brit Plain English Campaign (PEC – Közért-
hetõen Angolul Mozgalom) adta. Ez az egyesület már 1979 óta harcol a hivata-
los, nyilvánosságnak szánt dokumentumok világos megfogalmazásmódjáért és
közérthetõségéért. A Manyszi Magyarországon próbálja ugyanezt elérni, mely
tulajdonképpen kettõs cél: egyfelõl demokratikus igény, hogy az emberek meg-
érthessék a hozzájuk intézett, rájuk vonatkozó dokumentumokat; másfelõl gaz-
dasági kérdés az intézmények, cégek részérõl, hogy a célközönséghez valóban
eljut-e az üzenet. 

A Manyszi tagjainak száma jelenleg 59, zömükben nyelvészek, irodalmárok,
tanárok, de vannak közöttük Prima Primissima-díjas nyelvészek és újságíró
(Grétsy László, Pusztay János, valamint Kiss Róbert Richard), kommunikációs
szakember, költõ, pszichológus, szakfordító, szerkesztõ, teológus, magyar szakos
egyetemi hallgatók.

Az irodavezetõk: 2006. jan. 1-tõl jún. 30-ig Máté Bálint, 2006. okt. 1-tõl 2010
júniusáig Nagy Levente, az elsõ Junior Prima-díjas nyelvész, tõle Pölcz Ádám
vette át. 2018 márciusától az új vezetõ Blankó Miklós egyetemi hallgató.

2009 szeptemberében megjelent a kutatócsoport és a Manyszi közös elektro-
nikus folyóirata, az E-nyelv Magazin (www.e-nyelvmagazin.hu). A névadás nem
véletlen: a tanulmányok, cikkek és más írások stílusa inkább egy tudományos
magazinéhoz hasonlít. Az évi négy tematikus számában lehet olvasni többek kö-
zött a netnemzedékrõl, a multikulturalitásról, a zooszemiotikáról és a médianor-
máról, hogy csak a legutóbbiakat említsük. Az E-nyelv Magazin rovatai a követ-
kezõk: Balázs Géza: Tetten ért szavak, Blankó Miklós és Mayer Péter: Szó szót kö-
vet, Fráter Zoltán: Kávéházi szeglet, Hajnal Tamás: Korrektorglosszák, Ilosvay
Selymes Pál: Csípõs szavak, Kövesdy Zsuzsa: Nyelv(es) irodalom, Magyari Sára:
Takázás, Minya Károly: Színház és nyelv, Pomozi Péter: Szólásmentés, Pusztay
János: Levelek a Borostyánkõútról. Két lezárt sorozat: Nyelvemre harapva
(Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása) és Horváth Péter Iván: (Ny)elvi kérdé-
sek (100 ismeretterjesztõ írás). 

Nagyon sikeres a 2009-tõl mûködõ Szómagyarító címû közösségi szómagyarí-
tó portál (www.szomagyarito.hu), ezen a szórakoztató, játékos fórumon bárki be-
írhatja az adott idegen szóra javasolt magyarítását, írhat hozzá magyarázatot és
példamondatot; pontozhatja és véleményezheti a mások által beküldött szavakat.
Jelenleg 5001 szó 12 100 magyarítása olvasható. Ha megkérdezünk egy átlag
nyelvhasználót, hogy mit tart napjainkban a legnagyobb nyelvmûvelõ feladat-
nak, akkor, nagy valószínûséggel, százból kilencven azt fogja válaszolni, hogy az
idegen szavak elleni küzdelmet. Ez részben sztereotip válasz, részben valóságon
alapul, mert elképzelhetõ, hogy került már a válaszadó olyan kellemetlen hely-
zetbe, hogy egy idegen szót nem értett, sõt szégyenkezett emiatt, azonban vissza-
kérdezni nem mert. A kommunikáció zátonyra fut ilyenkor. A honlap korántsem
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biztos, hogy teljességgel és egy csapásra megoldja ezt a gondot, legföljebb eny-
híthet rajta. Mert a javasolt magyarítás elterjedésére semmiféle garancia nincs.
Ha valaki nagyon komolyan venné a honlapot, kérjük, ne tegye. Tekinthetõ já-
téknak is. Megmosolyoghatunk egy-egy érdekes, netán setesuta magyarítást,
csak egyet ne tegyünk: ne gúnyoljuk ki a próbálkozót, a szó kitalálóját. Hiszen
ha mégis valamelyik elterjedne, nem fog a szó szülõanyja/atyja viszonzást várni
érte. A közösségi szómagyarító honlap legfontosabb tanulsága, hogy sokakban
elevenen él a magyar nyelv folyamatos figyelésének, megújításának, a szóma-
gyarításnak a vágya. Felszabadítja a szóalkotó kedvet az alól a félelem alól, ame-
lyet mindenki érezhet, ha új magyar szót van kedve alkotni. A legtöbb magyarí-
tás a pendrive, pendrájv szóra érkezett: 149. Íme, néhány: tollmeghajtó, adattoll,
adatbot, adatkulcs, cerka, zsebmeghajtó, eszemtokja, tolltár, memóriakulcs, adat-
tok, pendi, pöndi, pédé, penderítõ, agytalicska, elektroszatyor, dugacs palágy, szi-
pacs, memóriakulcs, memóriapálcika, hasábmemória, memóka, adattok, adatru-
di, adaték, tárkulcs, zsebtár, digitok, pálcatár, ceruzatár, e-ceruza, cerka. USB,
ultrasebes bemenet, USB-kulcs. 

Az iroda 2010-tõl minden évben megszavaztatja az év szavait. A kategóriák
folyamatosan bõvültek az év anti-, ifjúsági és költõi szavával. Az elsõben (lehe-
tõleg az adott évben keletkezett) találó, ötletes, szemléletes, gyorsan ismertté vá-
ló szavakat jelölünk, a második kategóriában az év legsemmitmondóbb, legide-
gesítõbb új szavát, a harmadikban a legfrissebb diáknyelvi szót, a negyedikben
a legszebb költõi kifejezést. A honlapon bárki megírhatja ötleteit a versenybe, és
bárki szavazhat a már benevezett kifejezésekre.

2018-ban a következõk voltak: bubi, bubizik. A bubizik, bubizás a Mol-bubi
közbringarendszer nevének második elemébõl, a bubiból született ige. Az év
antiszava: plázaterepjáró, a fogyasztói társadalom felületességének a fuvarozója,
egy életérzést visz a hátán, de csupán a mélygarázsig. Az év ifjúsági szava:
egoszörf. Ez az énkeresés sajátos módja, nem filozófiai értelemben történik, ha-
nem a digitális térben. Beütjük a nevünket az internetes keresõbe, és máris ol-
vashatjuk, milyen felületen vagyunk jelen, kik és mit írnak rólunk. Az év költõi
szava: hímes templom. A színpompás, kazettás mennyezetû templomokat a régi
iratokban cifra, tarka, megtarkázott, festett, hímes attribútumokkal illették.

A fentiekkel a Manyszi szolgáltató, tudományos és ismeretterjesztõ céljai új
körrel bõvültek: a magyar nyelv népszerûsítésével, a nyelvi tudatosság élményköz-
pontú kialakításával és elterjesztésével. A remények szerint ezek a törekvések újra
felélénkítik a nyelvek iránti vonzalmat, és egészen új értelmezését adják a nyelv-
mûvelésnek. Ehhez társul még, hogy közvetlenül és közvetve szervezõje a magyar
nyelv hetének, a Manyszi tagjai rendszeres elõadói e rendezvénysorozatnak.

A Manyszit egyre több intézmény, cég, kiadó kéri fel anyanyelvi lektorálás-
ra, korrektúrázásra. A korrektúra és a nyelvi kutatás mellett a harmadik irány is
létezik az iroda munkájában. Valós piaci igény mutatkozik az igazságügyi nyel-
vész szakértõi vélemények iránt is, két Manyszi-tag jogosult efféle munka vég-
zésére. Az igazságügyi nyelvészet szövegnyelvészeti és tartalomelemzõ módsze-
rekkel segíti a bíróságokat névtelen levelek szerzõinek megállapításában; búcsú-
levelek, végrendeletek eredetiségének ellenõrzésében és peres dokumentumok
értelmezési kérdéseiben. 

A legfontosabb tevékenysége az irodának a már említett nyelvi tanácsadás. 
A korpuszalapú gyakorlati háttér, az élõ, mindennapi kapcsolat a nyelvhasználókkal
a legfontosabb feladatának az ellátásával teremtõdik meg: a folyamatos (online) nyel-30
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vi tanácsadással. A nyelvi gyorsszolgálat ingyenes, és a feltett nyelvi, nyelvhelyessé-
gi, helyesírási kérdésekre tizenkét órán belül választ kap a nyelvhasználó. A nyelvi
tanácsadást a Manyszi munkatársai társadalmi munkában látják el, és hetente váltják
egymást. A jelenlegi tanácsadók: Balázs Géza, Blankó Miklós, Deák-Takács Szilvia,
Dede Éva, Mayer Péter, Minya Károly és Minya Károlyné. 

A szolgáltatásnak – feltételezhetõen – nemcsak az ingyenesség lehet a vonzere-
je, hanem a válaszadás gyorsasága, megbízható színvonala és – mert erre is kell le-
hetõséget biztosítani – a vitatkozás lehetõsége is szerepet játszhat benne. Elõfordul,
hogy a kérdezõk olykor-olykor vitába szállnak a tanácsadóval, visszakérdeznek,
pontosítanak, és ezáltal ugyan késleltetett, de mégis élénk diskurzus alakul ki 
a szakember és a nyelvhasználó között. Nem is beszélve arról, hogy egy-egy nyelvi
probléma megvitatása a tanácsadói körben is élénk eszmecserét eredményez.

Néhány statisztikai adat: 2006 és 2012 között a beérkezõ kérdések száma
megtízszerezõdött: 270-rõl 2810-re. A pontos számadatokat – évi bontásban – 
a következõ táblázat foglalja össze:

*Szeptember 30-ai állapot

Ebbõl kiolvasható, hogy 2013-ban a kérdések száma stagnált, azóta pedig
egyenletes csökkenést mutatva állandó értékre látszik beállni.

A legtöbb kérdés 2012 szeptemberében volt: 324, de 323 kérdés érkezett 2011
októberében, 317 kérdés 2013 novemberében és 301 pedig 2012 májusában. Ez
a négy hónap az, amikor a kérdések száma 300 fölött volt.

Érdekes az, hogy minden év szeptemberében van egy nagyobb ugrás augusztus-
hoz képest, valamint minden év januárjában az elõzõ évi decemberi kérdésszámhoz
képest. Az alábbiakban néhány kördiagram mutatja kérdések tartalmi eloszlását:

Íme, a húszezredik kérdés-válasz:
A közrádióknál (Bartók, Kossuth, Petõfi) kis kezdõbetûs a rádió. Hogy írjuk a

kereskedelmi rádiók nevét? 
A Kossuth, Petõfi, Bartók rádió azért kis kezdõbetûs, mert mindhárom az

MTVA része. A kereskedelmi rádiókat azért írjuk nagy kezdõbetûvel, mert önál-
ló vállalkozások, cégek. Pl. Danubius Rádió, Tilos Rádió (Osiris, 1217. oldal).
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006*

270 386 563 1308 1308 2480 2810 2802 2162 1868 1874 1342

Helyesírás – sötét
Egyéb – világos



Egyébként a több mint húszezer kérdés-válasz a keresõprogram segítségével
böngészhetõ, de ennél jóval több kérdésre válaszoltunk. Hiszen vannak érdek-
lõdõk, akik kimondottan kérik, hogy kérdésükre a szerkesztett válasz ne kerül-
jön ki a honlapra. És vannak olyan válaszok, amelyek nem közérdekûek, ezeket
mi magunk sem tesszük közzé.

2009 elején került sor az e-nyelv.hu honlap új felületének kialakítására és az
oldal keresõoptimalizálására. Az utóbbi fejlesztésnek köszönhetõen a Google ke-
resõmotorja a Manyszi honlapját dobja ki elsõként, ha valamilyen helyesírási kér-
désre rákeresünk (és persze ha a kérdés benne van az e-nyelv.hu adatbázisában).

Az Édes Anyanyelvünk folyóirat 2008-tól minden számában közöl egy egyol-
dalas összeállítást www.manyszi.hu címmel, melyet a nyelvi gyorsszolgálathoz
érkezett legfontosabb kérdésekbõl állítanak össze a tanácsadók. 

A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport egyetemközi kutatási és társadalmi
nyelvikultúra-terjesztõ szervezetként mûködik. Határon innen és túl nyelvi is-
meretterjesztõ feladatokat lát el. Más anyanyelvi-nyelvmûvelõ szervezetekkel,
intézményekkel karöltve rendezvénysorozatok szervezõje (a magyar nyelv he-
te, a magyar nyelv napja, anyanyelvi juniális, Szarvas Gábor-nap). 2006-ban
létrehozta a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodát (Manyszi), amelyben folyamatos
(online) nyelvi tanácsadást mûködtet. Honlapján többek között gyûjti a ma-
gyar nyelvvel kapcsolatos híreket eseményeket. A kutatócsoport fontos szere-
pet vállal a magyar nyelvi kultúrával kapcsolatos stratégiai kutatásokban és 
a nyelvi ismeretterjesztésben. Mindez azért szükséges és elengedhetetlen vál-
lalás, mert van igény a nyelvi ismeretterjesztésre, a nyelvi tanácsadásra, tehát
nyelvmûvelésre is.
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