A Nyelv r hírei

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának
2002. évi munkájáról
1. Az 1999-ben újjáalakult Magyar Nyelvi Bizottság 2002-ben két ülést tartott (2002. június
17-én és 2002. november 18-án), valamint több tudományos és kulturális rendezvényen képviseltette magát.
Az üléseken a bizottsági tagok részvétele mintegy 80%-os volt.
A júniusi ülés f, témája a bizottság elnökének, dr. Keszler Borbálának a bizottság hároméves munkájáról szóló beszámolója volt. Egyúttal dr. Grétsy László beszámolt az MTA elnöke
mellett létrehozott Nyelvhelyességi Tanácsadó Testület megalakulásáról, valamint a 2002. évi
magyar nyelv hetér,l.
A novemberi ülésen a bizottsági tagok megválasztották a Magyar Nyelvi Bizottság 2002–
2005. közötti tisztségvisel,it. Kiss Lajos akadémikus elnökletével a résztvev,k megszavazták a
jelöl,bizottságot (elnök: Fábián Pál, tagok: Sebestyén Árpád professzor és Zimányi Árpád f,iskolai tanár). A bizottság tagjai egyhangúlag a Magyar Nyelvi Bizottság elnökének Keszler Borbálát,
az MTA doktorát, társelnöknek Grétsy László kandidátust, titkárának Balázs Géza habilitált kandidátust választották. – Majd az elnökség vázolta a bizottság el,tt álló feladatokat.
2. A bizottság kapcsolatai az MTA más bizottságaival, tudományos kutatóintézetekkel, küls, f,hatóságokkal, vállalatokkal.
Köztudott, hogy a Magyar Nyelvi Bizottság az MTA-nak egyetlen olyan bizottsága, amelynek tagjai nemcsak egy szakterület képvisel,ib,l állnak, hanem minden osztálynak egy képvisel,je helyet kap benne. Ennek megfelel,en a bizottság nemcsak olyan kérdésekkel foglalkozik, melyek kizárólag az I. osztályt érintik.
A bizottság tehát állandó kapcsolatban van az osztályokkal; a különböz, tudományterületekkel való kapcsolattartás intenzitása azonban változó, a szükséglethez igazodik. A bizottságnak
különösen szoros kapcsolata van (Fábián Pál, H,nyi Ede és Földi Ervin révén) az FVM keretében
mAköd, Földrajzinév-bizottsággal.
2002. február 14-én az MTA elnöke a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes
közérdekA közlemények közzétételér,l szóló 2001. évi XCVI. törvény 5. paragrafusának (1) bekezdésében foglaltak alapján létrehozta a Nyelvhelyességi Tanácsadó Testületet, amelynek tagjai a
következ,k: elnök: Kiefer Ferenc, akadémikus; titkára: Kenesei István, a nyelvtudomány doktora;
tagjai: Hunyady György, akadémikus; Kiss Jen,, akadémikus; Balázs Géza, kandidátus; Grétsy
László, kandidátus; Görgey Gábor, író.
A testület 2002. február 26-án tartotta alakuló ülését az MTA Nyelvtudományi Intézetben.
Az ülésr,l Grétsy László számolt be a bizottságnak.
Az MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja keretében Balázs Géza vezetésével 2002ben A 21. század kommunikációja címmel folyt nyelvstratégiai kutatás – amelyben a bizottság
tagjai közül sokan részt vettek. A témában 2003-ban konferfenciát szerveztek, valamint nyelvstratégiai tanulmánykötetet jelentettek meg.
3. A bizottság munkájához kapcsolódó egyéb eredmények
A bizottság tagjai nyelvészeti folyóiratok, periodikák szerkeszt,i (Magyar Nyelv,r: Keszler
Borbála; Édes Anyanyelvünk: Grétsy László, Alkalmazott Nyelvtudomány: Gósy Mária, Beszédkutatás: Gósy Mária, Acta Linguistica Hungaricae: Siptár Péter), illet,leg szerkeszt,bizottsági tagjai
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(Adamikné Jászó Anna, Balázs Géza, Fábián Pál, Gósy Mária, Heltainé Nagy Erzsébet, Kemény
Gábor, Szende Aladár, Tolcsvai Nagy Gábor), tagjai a Magyar Rádió Nyelvi Bizottságának (Balázs Géza, Bencédy József, Deme László, Fábián Pál, Pusztai Ferenc, Szathmári István; 2002.
szeptemberét,l Balázs Gézát a Nyelvi Bizottság elnökévé választották), valamint szerkeszt,i,
illet,leg szerepl,i több rádiós és televíziós anyanyelvi mAsornak (Balázs Géza, Deme László,
Fábián Pál, Grétsy László stb.).
A bizottság tagjai közül SzAts László és Heltainé Nagy Erzsébet az MTA Nyelvtudományi
Intézetének nyelvmAvel, közönségszolgálatában is részt vesz.
A Magyar Nyelvi Bizottság gazdája, a Magyar Nyelv,r címA folyóiratnak, mely a mAvelt
közönség (különösen a pedagógustársadalom) nyelvi-nyelvmAvel, igényeinek kielégítésén túl
törekszik a legszélesebb értelemben vett nyelvtudomány hazai és nemzetközi eredményeinek
tudományos közlemények formájában való megjelentetésére is. A folyóirat három éve olvasható
az interneten is. 1999 szeptemberét,l 2002 szeptemberéig 71 országból 212.299 alkalommal látogatták a lap internetes változatát (valamint töltöttek le anyagot róla).
Balázs Géza

A szavak súlya
Értékmeg rzés és értékteremtés az anyanyelvi versenyeken
A szavaknak súlyuk van, akár kimondjuk, akár leírjuk ,ket. A kommunikáció folyamata
nem függetleníthet, attól az értékrendt,l, melyben a kommunikációban részt vev,k hisznek, melyet képviselnek. Az anyanyelvi versenyek is a társadalmi kommunikáció értékmeg,rz, és értékteremt, formái, err,l gy,z,dhettem meg ez év tavaszán két országos anyanyelvi versenyen. Mindkét
verseny a szóbeli és az írásbeli kommunikációs készség fejlesztését, az anyanyelvi nevelés jöv,jét
szolgálta. A III. országos anyanyelv-tanítási verseny, valamint a Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny rendez,i és résztvev,i elkötelezték magukat az anyanyelvi kultúra
meg,rzése, fejlesztése, valamint az anyanyelvi kultúrát újrateremt, értékek mellett.

Beszámoló a III. országos anyanyelv-tanítási versenyr l
2003. április 27. és 29. között rendezték meg Szombathelyen a III. országos anyanyelvtanítási versenyt a tanárképz, f,iskolákon, a tudományegyetemeken és a tudományegyetemek
tanárképz, f,iskolai karán tanuló magyar szakos hallgatók számára. A versenynek a meghirdetés
szövegében is megfogalmazott célja: a magyar nyelv tanításának tartalmi és módszertani korszerAsítése, a fels,oktatási intézmények anyanyelv-pedagógiai mAhelyeiben folyó munka megismerése
és népszerAsítése, a kapcsolatteremtés, valamint a tapasztalatcsere segítése. A tanítási versenyt már
harmadik éve hagyományosan mindig más-más helyszínen szervezik. Az elmúlt évben a debreceni
kollégák kiváló szervez,munkájának köszönhettük a verseny folytatását, 2003-ban pedig a Berzsenyi Dániel Tanárképz, F,iskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke kínált helyszínt a rendezvénynek.
A szervez,k, közülük is Pintérné Bujtás Tímea áldozatkész munkájának köszönhet,en csodálatos
három napot töltöttünk a tavaszi virágpompába öltözött nyugat-magyarországi városban.
2003-ban a következ, kilenc tanárképz, intézmény 1-1 magyar szakos hallgatója vállalta,
hogy szavának súlya van, hogy képviseli saját intézményét, és helyes kommunikációra neveli egy

