A Nyelv r hírei

Rendszer és mozgás
Száz éve született Tompa József
Azt hiszem, hogy már nem sokan vannak azok, akik még ismerhették Tompa Józsefet, a tudós tanárt, akire most emlékezünk. Szikár termetét ma is látom, jellegzetes hangszínét ma is hallom, amikor most felidézem alakját.
De hát mivel érdemelte ki a reá való emlékezést, kérdezheti a kedves olvasó? Röviden szólva talán azzal, amit maga így fogalmazott meg: „…majd egy fél évszázada élvezem a leginkább
szívemhez n+tt hivatást.” Másképpen mondva: szerette a munkáját, a tanítást, szenvedélyesen érdekelte a nyelv tudományos vizsgálata, és feladatának tekintette a nyelvr+l szóló ismeretek népszer.sítését társadalmi méretekben.
Komplexen vizsgálta a nyelvet: leíró és történeti szempontból egyaránt, s+t egyszerre is; továbbá érdekelték a nyelvhasználat jelenségei és a nyelvi elemek stilisztikai értékei.
Anyanyelvi olvasókönyv cím. kötetének el+szavában vizsgálatának tárgyáról, a nyelvr+l
így vall: „A rendszer maga a nyelv, ez a végtelen sok részecskéb+l álló egész, ez a csodálatos él+
szervezet. A mozgás, mely ett+l az él+ egészt+l elválaszthatatlan, az alkotórészek örök változása.
Mind a rendszert mind a mozgást a társadalom hozza létre, s így a nyelv együtt változik a társadalommal. Ez az állandó módosulás igen lassú, alig észrevehet+, de figyelve a rendszertani összefüggéseket az örökké folyó változásokat is tetten érhetjük.”
Szinte minden írásában anyanyelvünket a 20. századi állapotában igyekezett bemutatni a rendszer és a változás néhány fontos összefüggését illet+en.
Életpályájáról t+le magától a következ+ tájékoztatást olvashatjuk: „Huszonkét éven át tanítottam középiskolákban a magyar nyelvet és irodalmat. Utána majd ugyanennyi ideig kutató nyelvészként dolgoztam, de mint magyar nyelvész több-kevesebb rendszerességgel közben is részt vettem az egyetemi-f+iskolai tanárképzésben, el+adtam nevel+i vagy szerkeszt+i-korrektori
továbbképz+ tanfolyamokon, s amellett mindig szívesen vállaltam a tudományos ismeretterjesztés
munkáját is.”
Számos jelent+s nyelvészeti szakkönyv írója: Techert (Tompa) József: Kis magyar nyelvkönyv 1941.; Tompa József: Magyar nyelvismeret 1948.; Tompa József: A névszói köt+hangzó szófaj-megkülönböztet+ szerepe 1957. (Nyelvtud. Ért. 14. sz.); Tompa József: A m.vészi archaizálás
és a régi magyar nyelv 1972.; Tompa József: Kleine Ungarische Grammatik 1972.; Tompa József:
Anyanyelvi olvasókönyv 1976.; szerkeszt+je és bizonyos fejezetek szerz+je is a nagy akadémiai leíró
nyelvtannak: A mai magyar nyelv rendszere cím. két kötetnek, 1. 1961, 2. 1962. – Több kiadást
megért tankönyvek szerz+je vagy társszerz+je: Techert (Tompa) József: Magyar nyelvkönyv a gimnázium és leánygimnázium VII.–VIII. osztálya számára 1941.; Alszeghy Zsolt–Sík Sándor–Techert
József: Magyar nyelvtan a gimnázium és leánygimnázium I. osztálya számára 1945. – Tanulmányait nyelvészeti szakfolyóiratokban olvashatjuk, színes nyelvm.vel+ írásai pedig napi- és hetilapokban jelentek meg. Valamennyi tanulságos olvasmány lehet a ma olvasója számára is.
E rövid emlékezésnek – sem illetékességb+l, sem terjedelmi okból – nem lehetett sem célja,
sem feladata Tompa József tudományos munkásságának, valamint tanári nevel+ tevékenységének
érdemi értékelése és méltatása, csupán tudós-tanári egyéniségét kíséreltük meg felmutatni, példa-
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képül ajánlani a napjainkban él+ fiatal tudós és tanár nemzedéknek. Születésének kerek évfordulója alkalmából hívjuk fel a társadalom figyelmét arra: íme itt van egy 20. században élt olyan személyiség, akire érdemes felnézni szaktudományi, pedagógiai és emberi tulajdonságai miatt egyaránt.
Megkockáztatjuk – csatlakozva az oktatási kormányzat ajánlásához – hogy választhatná
példaképének az egyik gimnázium, ahol tanított; osztálytermet nevezhetnének el róla, és ezzel él+vé tennék, tehetnék szellemi hagyatékát: azokat a nyelvr+l vallott nézeteit, amelyek id+tállóak és
megszívlelend+ek a jöv+ben is.
Graf Rezs

Beszámoló az els magyar szótárnapról
2004. október 19-én az MTA Szótártani Munkabizottsága javaslatára az Akadémiai Kiadó
és a Tinta Kiadó megrendezte az els+ szótárnapot.
A szótárnap egész napos kiállítás, vásár és el+adássorozat volt, célja a magyarországi szótárkiadók és a színvonalas szótárkínálat bemutatása a szótárhasználók minél szélesebb körének.
A szótárak rendkívül fontos szerepet töltenek be anyanyelvünk pontos használatában, az idegennyelv-tudás megszerzésében, a nyelvek megértésében és gyakorlásában. Az el+adók hangsúlyozták,
hogy csak a magas szakmai igénnyel szerkesztett, a legújabb szótárkészítési elvek alapján elkészített szótárak tudják ezeket az igényeket kielégíteni. A szótárak gyakorlati célokat szolgálnak, maga
a szótárírás alkalmazott tudomány, a szótárak célja a felhasználók, a célcsoport igényeinek lehet+
legteljesebb kielégítése.
Az el+adók és a részt vev+ kiadók képvisel+inek célja a szakmai összefogás volt a használhatatlan, vásárlókat megtéveszt+ „szótár” címkével ellátott kiadványok ellen. Külön fölhívták a figyelmet a felhasználók megtévesztésének másik módjára, amikor kiadónak nevezett üzleti vállalkozások régi, a maga korában szakmailag kifogástalan, de mára már elavult szótárt hirdetnek és
adnak el újként a jóhiszem. vásárlóknak.
A szakmai napot Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke, Kiefer Ferenc, az MTA I. Osztályának elnöke és Bucsi Szabó Zsolt, az Akadémiai Kiadó igazgatója nyitotta meg. Vizi E. Szilveszter
azért tartotta fontosnak, hogy az els+ magyar szótárnapon mint Akadémiánk elnöke részt vegyen,
mert a Magyar Tudományos Akadémia célja már alapításakor a magyar nyelv ápolása és m.velése
volt. Ez az eredeti cél és szándék továbbra is hangsúlyt kap a mai Akadémia m.ködésében, s+t
a magyar tudomány eredményeinek publikálása a nemzetközi tudományos világban összefügg
a nyelvvel. A délutáni program rövid el+adásokból és kerekasztal-beszélgetésb+l állt.
A szótárnapon a következ+ el+adások hangzottak el:
Grétsy László: Szótárak az anyanyelvi nevelés szolgálatában
Király Zsolt: Szótárak a nyelvoktatásban
Klaudy Kinga: Szótárhasználat a fordítóképzésben
Prószéky Gábor: MoBiMouse: Nagyszótárak és szakszótárak találkozása a legújabb szótártechnológiával
Pusztai Ferenc: Magyar értelmez kéziszótár
Váradi Tamás: A példamondatok gazdag gy(jteménye: Magyar nemzeti szövegtár
Az el+adások után kerekasztal-beszélgetés következett a szótárkiadók képvisel+inek és egy
jogásznak a részvételével. Szó esett a szótár szerepér+l, helyér+l, jelenér+l, jöv+jér+l. Többek között fölvet+dött a kérdés: nem kellene-e védjeggyel ellátni azokat a szótárakat, amelyek a szakmai

