A Nyelv r hírei

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának
2003. évi munkájáról
1. A 2002-ben újjáalakult Magyar Nyelvi Bizottság 2003-ban két ülést tartott, valamint több
tudományos és kulturális rendezvényen képviseltette magát. Az ülések el&tt a bizottság tagjai
megemlékeztek Kiss Lajos, illetve Szende Aladár korábbi bizottsági tagok elhunytáról.
A bizottság 2003. március 17-i ülésén megvitatta Balázs Géza Magyar nyelvstratégiai teend&k a közeljöv&ben cím0 problémafelvet& vázlatát. A szerz& Alapfogalmak, A nyelvpolitika,
nyelvstratégia alapelvei, A nyelvpolitikai, nyelvstratégiai cselekvést szorgalmazó okok, Magyar
nyelvstratégiai teend&k (hangtan, él&beszéd, szóhasználat, nyelvtan, szövegtan, nyelvváltozatok,
helyesírás), Intézmények, Az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának programjához alcímek szerint
rendezte mondanivalóját. A hozzászólók különösen a szaknyelvek és a helyesírás ügyének fontosságát emelték ki, illetve kiegészítették az elméleti alapozás, a határon túli magyarok helyzetének,
valamint az EU-csatlakozás nyelvi következményeinek a szempontjaival. Javaslatként elhangzott,
hogy egy-egy bizottsági ülésen kerüljön terítékre egy-egy szakma szaknyelve, a következ& ülésen
pedig a helyesírás ügyének áttekintése következzék.
A Bizottság 2003. november 18-i ülésének témája: Helyesírásunk id&szer0 kérdései volt.
Két tanulmány született erre az alkalomra: Laczkó Krisztina: Gondolatok a helyesírási szabályzat
12. kiadásáról és Dobsonyi Sándor: A magyar helyesírás jöv&jér&l. A bizottság a két tanulmány
kapcsán felmérte azokat az új nyelvi alakulatokat, melyeknek az írása nincs szabályozva, és olyan
határozatot hozott, hogy a következ& üléseken ezeket a problémákat egyenként megtárgyalja, és
javaslatot tesz a hiányzó szabályok megalkotására.
2. A 2003-ban a bizottság által kidolgozott, illetve kidolgoztatott tudományos helyzetképeket a magyar nyelvstratégia és azon belül a magyar helyesírás köréb&l a szerz&k megjelentetik.
3. A bizottság kapcsolatai az MTA más bizottságaival, tudományos kutatóintézetekkel,
küls& f&hatóságokkal, vállalatokkal. 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 folyamatos 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
m0köd& Földrajzinév-bizottsággal.
4. A bizottság kapcsolatai más tudományos egyesületekkel. A bizottság tagjai nagy számban
vettek részt 2003. április 5-én a Magyar Szakírók Szövetsége els& nagygy0lésén a Magyar Tudományos Akadémián, amelynek témája A szaknyelvek helyzete 2003-ban: a legsürg&sebb teend&k.
A bizottság tagjai közül el&adást tartott: B&sze Péter, Fábián Pál, Bertók Loránd, Balázs Géza. –
A bizottság tagjai közül többen részt vesznek az MTA Társadalomtudományi Központ Nemzeti
Stratégiai Kutatási Programjában, amelynek 2003. március 11-én Szöveg/félre/értés – A szövegértés helyzete mint nyelvstratégiai kérdés címmel volt konferenciája. A konferencián a bizottság
tagjai közül el&adott: Balázs Géza, Antalné Szabó Ágnes, Adamikné Jászó Anna. – A bizottság
szoros kapcsolatban van a Tudományos Ismeretterjeszt& Társulattal. – Mint mindig, 2003-ban is
részt vállalt a magyar nyelv hetének a megrendezésében (a rendez& ez évben Somogy megye volt),
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majd az eredmények értékelésében. A magyar nyelv hete ez évben is sikeres volt. – A bizottság
tagjai közül többen részt vettek a Magyar Szemiotikai Társaságnak az Apáczai, a magyar jeltudomány úttör&je cím0 konferenciáján Egerben, 2003. november 21-én. El&adást tartott: Keszler Borbála, Zimányi Árpád és Balázs Géza.
5. A bizottság munkájához kapcsolódó egyéb eredmények. A bizottság tagjai nyelvészeti folyóiratok, periodiák 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 (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, Szathmári István), valamint szerkeszt&i, illet&leg szerepl&i több rádiós és televíziós anyanyelvi m0sornak (Balázs Géza, Deme László, Fábián Pál, Grétsy László stb.). – A bizottság tagjai közül Heltainé Nagy Erzsébet az MTA Nyelvtudományi Intézetének nyelvm0vel&
közönségszolgálatában is részt vesz. – A Magyar Nyelvi Bizottság gazdája a Magyar Nyelv&r
cím0 folyóiratnak, amely a m0velt közönség (különösen a pedagógustársadalom) nyelvi-nyelvm0vel& igényeinek kielégítésén túl törekszik a legszélesebb értelemben vett nyelvtudomány hazai és
nemzetközi eredményeinek tudományos közlemények formájában való megjelentetésére is. A
folyóirat olvasható az interneten is.
2003-ban a bizottság tagjai egyénileg több országban is képviselték a magyar nyelvkultúra
ügyét. Így tagjaink közül többen részt vettek prágai, brünni, gráci, adai stb. nyelvm0vel& eseményeken, ahol köszönt&t, illetve el&adást tartottak. 2003. április 4-én ünnepelték Adán (Szerbia és
Montenegro) a Szarvas Gábor Nyelvm0vel& Egyesület tíz éves évfordulóját. Bizottságunk nevében
Balázs Géza és Sz0ts László mondott köszönt&t, illetve tartott el&adást az ünnepségen.
Balázs Géza

A fonetika a fels oktatásban
2003. november 11.
Az ELTE Fonetikai Tanszékének szervezésében tanácskozást tartottak A fonetika a fels oktatásban címmel. A szervez&k célja egy olyan új szakmai fórum létrehozása volt, mely lehet&séget
nyújt arra, hogy az ország fels&oktatási intézményeiben a beszéddel kapcsolatos tantárgyakat
(fonetika, fonológia, alkalmazott fonetika, beszédtechnika) oktatók megismerhessék egymás munkáját, megoszthassák és megvitathassák egymással a tanítás során felmerül& – s így talán legaktuálisabb – kérdéseket, tapasztalatokat, problémákat. Többek között a következ&ket: a fonetikaoktatás
tartalma, tematikája; a tananyag összeállítása (újabb tudományos eredmények, elméletek beépítése, súlyozása stb.); segédanyagok alkalmazása; a hallgatók önálló munkájának keretei; módszertani újítási lehet&ségek; a fonetika(oktatás) helyzete a többi nyelvészeti tudomány tükrében; a külföldi fonetikaoktatásból levonható tanulságok.
A szervez&k szándéka szerint a tanácskozás a további szakmai párbeszédnek is alapjául
szolgálhat. Az els& rendezvényt 2003. november 11-én az ELTE Bölcsészettudományi Karának
tanácstermében tartották számos résztvev& és érdekl&d& jelenlétében. (A rendez&k nem kis örömére rengeteg diák is ült a díszterem soraiban.)
A konferencia els& szekciójában általában a fonetika, illetve az egyetemi fonetikaoktatás
múltját és jelenét bemutató el&adások kaptak helyet. Els&ként Gósy Mária (ELTE, Fonetikai Tanszék) A fonetikaoktatás tartalmi kérdései cím0 el&adásában fölvázolta, hogy a szaktárgy milyen
egyéb tudományterületekkel áll szoros kapcsolatban: például a fül-orr-gégészettel, a foniátriával,

