
You are cordially invited to attend the 
48th Hungarian Congress with your 
family and friends ! 

 

Jöjjön el a XLVIII. Magyar 
Kongresszusra ! 

November 28-30, 2008, Crowne Plaza Cleveland City Centre Hotel 
 

 
 

– Budapestről, magyarországi vendég előadónk –  
 

KISS DÉNES 
2008 nov. 28.én pénteken 2:30 órakor: 
„Ős nyelv-e a magyar?” 

és 

2008 nov. 29.én szombaton 2:00 órakor: 

„Ékes magyar nyelv” 
 

 „A magyar nyelv a világ legtöbb nyelvétől lényeges tulajdonságaiban eltér. . . A nyelvészek szerint 

háromezer nyelvet tartanak nyilván a világon. Annyiról tudnak. . . Azt hiszem, senki sem képes a 

nyelveket megszámolni. A háromezer nyelvet vallják a legtöbben. Gyakorlatilag ezt azt jelenti, hogyha 

nagyon egyszerűen akarom magam kifejezni, azt mondom, hogy a magyar nyelv a lényeges 

vonatkozásaiban 2999 nyelvtől eltér. Melyek ezek a vonatkozások? . . . „ (Interjú Kiss Dénessel, „A magyar 

nyelvről”) 

 KISS DÉNES babérkoszorús költő, író, nyelvkutató, nyelvészprofesszor, 

szerkesztő. 1954-ben érettségizett Nagykanizsán. 1956-57-ben főiskolai hallgató 

Pécsett. 1956. okt 24-én megjelent verse miatt 1957-ben kizárták az ország összes 

főiskolájáról és egyeteméről, internálták. 1957 végétől Budapesten gyári munkás, 

könyvtáros, 1960-tól az Esti Hírlap, 1963-tól üzemi lapok munkatársa. 1974-től a 

Népszava irodalmi mellékletének szerkesztője, 1991 a Magyar Fórum főszerkesztő-

helyettese és a Magyarok c. folyóirat főszerkesztője, 1991-93 az Új Magyarország 

olvasószerkesztője, 1993-tól a Heti Újság, majd a Heti Nemzeti Újság főszerkesztője. 

1998-tól Lyukasóra folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. - Versek mellett ír novellákat, kritikákat, 

nyelvészeti tanulmányokat. Esszéköteteiben nyelvi kutakodásairól ír. A szójátékok, nyelvi lelemények 

verseinek egy részére is jellemzők. Fordít orosz, német, észt de főként finn költők műveiből. Eddig 56  

kötete jelent meg.1985- a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság főtitkára. 1996- a Magyar 

Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Írók Egyesületének főtitkára, 2000- a Trianon Társaság elnöke. 

Díjak: József Attila-díj (1975), SZOT-díj (1983), Magyar Lajos-díj (1988, Kölcsey-díj (1994), a Magyar 

Köztársaság Babérkoszorúja-díj (1999). 
 

 
 

The complete schedule for days and times of all presenters will be available in the printed program and / or on our website.  
For questions or to receive a complete printed program and Magyar Ball invitation, contact:  

 

Magyar Társaság / Hungarian Association 
P.O. Box 771066, Cleveland, OH 44107  USA  
Kérdések / Congress questions):  (216) 651-4929, 521-7183 or 228-4089 

e-mail:  magyartarsasag@nadas.org 
http://www.hungarianassociation.com 

Crowne Plaza Cleveland City Centre 
(new name for the Sheraton hotel) 

777 St. Clair Ave NE, Cleveland, OH 44114 
Hotel room reservation phone: (216) 771-7600 or (800) 321-1090 

Mention “The Hungarian Congress” for reduced rates. 
 

mailto:magyartarsasag@nadas.org
http://www.hungarianassociation.com/

