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A Nyelv r hírei

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 jóhiszem4 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 m4velése
volt. Ez az eredeti cél és szándék továbbra is hangsúlyt kap a mai Akadémia m4ködésében, 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
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követelményeknek megfelelnek. A védjegy célja, hogy megkülönböztesse az igényes kiadványokat
a szótárnak nem nevezhet , használhatatlan munkákból, s így segítsen a vásárlóknak a szótárválasztásnál.
A szakmai nap délel tt tíz órától este hatig tartott a Kempelen Farkas Hallgatói Információs
Központban. Az épület földszintjén az Akadémiai Kiadó, a Grimm Kiadó, a Morphologic, a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Tinta Kiadó bemutatta szótárait, amelyeket kedvezményesen megvásárolhatták az odalátogatók.
A szakmai nap megszervezésében az Akadémiai Kiadó vállalta az oroszlánrészt, a helyszín
biztosításával, a meghívók szétküldésével. A szótárnap el adóit a Tinta Kiadóval közösen kérték
fel az el adások megtartására. Az I. szótárnap megrendezéséhez jelent s segítséget nyújtott az
MTA Szótártani Munkabizottsága, a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ munkatársai és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt k Egyesülése.
A rendezvényen több mint kétszázan vettek részt, a hatvanf s el adóterem zsúfolásig megtelt. A szótárnapi meghívót többek között a budapesti középiskolák is megkapták, és középiskolai
tanulók is szép számban jelentek meg.
Összességében elmondható, hogy a szakmai nap nagyon sikeres volt, elérte a célját. A szakma képvisel i a szótárhasználói kör figyelmét fölhívták a korszer4 és megfelel min ség4 szótárak
fontosságára, továbbá a szótárválasztás szempontjaira.
A szótárszakma képvisel i az els szótárnapot hagyományteremt szándékkal rendezték,
terveik szerint a szótárnapot évente vagy kétévente ismétlik majd meg.
Pomázi Gyöngyi

