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h) Örvendetes a fiúk számának a megnövekedése. Fiúktól, lányoktól sok szép orgánumú kiejtést hallottunk.
i) Külön szólok a szabadon választott szövegekrıl.
Örvendetes mindjárt, hogy néhány kivételt nem tekintve, ki-ki az egyéniségéhez illı szöveget választott; hogy ezek a szövegek változatosak, tartalmilag érdekesek voltak (pl. Kosztolányi
„Portugálul olvasok” c. írása; Hanthy Kingának a média hatásáról szóló cikke; stb.); és nem utolsósorban tartalmukban örök értékeket képviseltek, mint a haza- és szülıföldszeretet; az anyanyelv
meghatározó szerepe; a másik ember megbecsülése; a múlt és a hagyomány tisztelete és így tovább. Egyébként a gimnáziumi részlegben Kosztolányi hétszer, Márai és Csoóri Sándor hatszor,
Babits, Móra, Pilinszky, Benedek Elek kétszer szerepelt, de választottak szöveget Deme professzor
úrtól és Z. Szabó Lászlótól kétszer, aztán Lırincze Lajostól, Szende Aladártól stb.
És lássuk a negatívumokat, a javítanivalókat:
a) A szövegnek mondatokra, szólamokra tördelése még mindig elıfordul. Sıt ennek a legrosszabb változata is: amikor a versenyzı magasan kezdi a mondatot, aztán lejjebb-lejjebb száll, és
a mondat vége már alig hallatszik.
b) Az írásjelek: a pontosvesszı, a kettıspont, a gondolatjel, a zárójel, az idézıjel visszaadásával még sok a baj.
c) Szövegtévesztéssel nem sokszor találkoztunk, de annyinak sem szabad elıfordulnia.
d) Csak eredeti szöveget válasszunk, fordítást ne. Az idén is szerepelt egy fordítás.
7. Értékelésemet még egyszer a köszönet szavával zárom. Köszönet a Kazinczy Gimnázium
igazgatójának, tanárainak, Gyır városának és mindenkinek, akinek része volt abban, hogy igen
kellemes körülmények között bonyolíthattuk le a versenyt.
Folytassuk további negyven évig ezt a nemes versenyt! Találkozzunk hasonló célból egy év
múlva is itt, Gyır városában.
Szathmári István

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának
2005. évi munkájáról
A Magyar Nyelvi Bizottság 2005-ben két ülést tartott, valamint több tudományos és kulturális rendezvényen képviseltette magát.
A bizottság 2005. február 8-án tárgyalta A magyar helyesírás szabályai két fejezetének módosításával kapcsolatos kérdéseket (1. A tulajdonnevek írása címő fejezettel kapcsolatos elmaradt
kérdések, 2. Az elválasztás). A 2005. május 17-i ülésen ugyanebben a témában két újabb elıterjesztés volt napirenden: 1. Az elválasztás, valamint a 2. Egyéb tudnivalók.
Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága 2004 elején írásban bejelentette az MTA I. Osztálya
elnökének, hogy – látva a helyesírás terén megindult társadalmi és könyvkiadói lépéseket – hozzálátott a magyar helyesírási szabályzat 11. kiadásának felülvizsgálatához és a 12. kiadás elıkészítéséhez. A 2004–2005. évi bizottsági munka elsısorban ezzel a témával volt kapcsolatos.
A bizottság a következı nagy témaköröket tekintette át, vitatta meg (volt, amelyiket több
menetben): betők–betőrend, kis- és nagybetők, különírás–egybeírás, mozgószabály, a kis- és nagybetős
írás, a tulajdonnevek írása (2004), a tulajdonnevek írása, az elválasztás, egyéb tudnivalók (2005).
A bizottság ezzel áttekintette a legtöbb vitát kiváltó témaköröket.
A bizottság olyan tudományos kutatómunkát is végzett, amelynek keretében összegyőjtött
több egészen új, a magyar helyesírási szabályzat 11. kiadásában nem szereplı szót, kifejezést, és javaslatot tett írásukra (pl. lakótelep- és lakóparknevek). Másrészt bizonyos – bonyolult – jelenségeket
a szakmai helyesírások hatókörébe utalt.
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A helyesírás-szabályozás természetesen folyamat, amelyet a következı ciklusban (ciklusokban) folytatni kell.
2005-ben a bizottság a fıhatóság fölkérésére megvitatta az euró szó helyesírásával kapcsolatban fölvetıdött problémákat. A bizottság tartja magát korábbi állásfoglalásához, hogy az euró
szót a magyar helyesírás szerint hosszú ó-val kell írni. A nemzetközi írásmód tekintetében a bizottság nem illetékes.
A bizottság kapcsolatai más tudományos egyesületekkel. A bizottság számos kulturális,
nyelvmővelı intézménnyel (szervezettel, egyesülettel) ápol szoros kapcsolatot. A bizottság tagjai
rendszeresen részt vesznek konferenciákon, nyelvi-kulturális rendezvényeken, elıadásokat tartanak. A bizottság 2005-ben különösen a következı szervezetekkel, egyesületekkel stb. tartott szoros
tudományos, szakmai kapcsolatot: Anyanyelvápolók Szövetsége (Deme László, Grétsy László),
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (Balázs Géza, Minya Károly, Zimányi Árpád), Magyar Szakírók Szövetsége (Bısze Péter, Keszler Borbála), Szarvas Gábor Asztaltársaság (Fábián Pál, Grétsy
László, Balázs Géza), Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Földrajzinév-bizottság (FVM) (Hınyi Ede,
Földi Ervin), MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvmővelı Osztály (Heltainé Nagy Erzsébet), Magyar Szemiotikai Társaság (Balázs Géza), „Inter” Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Kht.,
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Tudományos Ismeretterjesztı Társulat (Grétsy László,
Szőts László), Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete, Szarvas Gábor Egyesület (Ada), Vajdasági Pedagógusok Egyesülete (Újvidék), Anyanyelvi Konferencia, A Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága.
A bizottság tagjai közül 2005-ben is sokan részt vettek az áprilisi magyar nyelv hete rendezvénysorozaton. A XXIX. magyar nyelv hete országos megnyitóját Szombathelyen, a megyeháza
dísztermében tartották 2005. április 5-én. Bozóki András miniszter köszöntıje utána a bizottság
két tagja, Deme László és Balázs Géza tartott elıadást.
A bizottság tagjai nyelvészeti folyóiratok, periodikák szerkesztıi (Magyar Nyelvır: Keszler
Borbála; Édes Anyanyelvünk: Grétsy László, Alkalmazott Nyelvtudomány: Gósy Mária, Beszédkutatás: Gósy Mária, Acta Linguistica Hungaricae: Siptár Péter, Magyar Orvosi Nyelv: Bısze Péter),
illetıleg szerkesztıbizottsági tagjai (Adamikné Jászó Anna, Balázs Géza, Fábián Pál, Gósy Mária,
Heltainé Nagy Erzsébet, Kemény Gábor, Tolcsvai Nagy Gábor). Tagjai a Magyar Rádió Nyelvi Bizottságának (Balázs Géza, Bencédy József, Deme László, Fábián Pál, Szathmári István), valamint
szerkesztıi, illetıleg szereplıi több rádiós és televíziós anyanyelvi mősornak (Balázs Géza, Deme
László, Fábián Pál, Grétsy László stb.).
A bizottság tagjai közül Heltainé Nagy Erzsébet az MTA Nyelvtudományi Intézetének
nyelvmővelı közönségszolgálatában is részt vesz.
A bizottság munkájához kapcsolódó egyéb eredmények. A Magyar Nyelvi Bizottság gazdája a Magyar Nyelvır címő folyóiratnak, amely a mővelt közönség (különösen a pedagógustársadalom) nyelvi-nyelvmővelı igényeinek kielégítésén túl törekszik a legszélesebb értelemben vett
nyelvtudomány hazai és nemzetközi eredményeinek tudományos közlemények formájában való
megjelentetésére is. A folyóirat 2000 óta olvasható az interneten is. A folyóirat 2005-ben több tanulmányt is közölt a Magyar Nyelvi Bizottság üléseihez kapcsolódóan.
2005-ben a folyóirat különszámot jelentetett meg a bizottság egykori elnöke, a jeles nyelvmővelı, Lırincze Lajos születésének 90. évfordulója alkalmából.
A bizottság tagjai 2005-ben is több hazai és nemzetközi rendezvényen vettek részt. A legfontosabbak: Implom József középiskolai helyesírási verseny, Gyula, 2005. február 25. (Balázs
Géza); Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny, Budapest, 2005. május 28. (Antalné Szabó
Ágnes, Laczkó Krisztina); Ötéves a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Szarvas Gábor
Asztaltársaság, születésnapi ünnepség, MTA, Képes terem, 2005. június 16. (Zimányi Árpád, Minya
Károly, Balázs Géza, Grétsy László); Szaknyelvkutatás, Magyar Professzorok Világtanácsa, Budapest, Professzorok Háza, 2005. június 17. (Grétsy László, Bısze Péter, Balázs Géza); Szaknyelvek
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korunk kommunikációjában, MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, ELTE, 2005. június 23.
(Balázs Géza); Apáczai Nyári Akadémia, Újvidék, 2005. július 4. (Minya Károly, Balázs Géza);
The status of terminology in Hungarian. Co-operation in the fild of terminology in Central Europe.
Berzsenyi Dániel College, Dep. for Applied Linguistics, Dep. for Uralic Studies, Szombathely,
2005. október 8. (Balázs Géza); Szövegértés – grammatika, 2005. október 15. (Antalné Szabó Ágnes,
Kiss Jenı, Keszler Borbála); Szarvas Gábor Nyelvmővelı Napok, Ada, 2005. október 15. (Szőts
László, Balázs Géza); II. kiejtési konferencia, Eger, 2005. október 22. (Bencédy József, Deme
László, Zimányi Árpád, Balázs Géza); Nagy J. Béla országos helyesírási verseny, (Balázs Géza,
Laczkó Krisztina); 2. alkalmazott nyelvészeti mőhelytalálkozó, (Tolcsvai Nagy Gábor, Laczkó
Krisztina).
Balázs Géza

A magyar helyesírás ünnepe Gyulán
2006. február 24–25-én rendezték Gyulán az Implom József Helyesírási Verseny Kárpátmedencei döntıjét. A gyulai hagyományok szerint az ide érkezık számára 23-án, csütörtökön este
mősorral készültek a szervezık: Sebı Ferenc és együttese adta elı József Attila-mősorát. A Mővelıdési Központ nagytermében a több száz érdeklıdı nagy tapssal köszönte meg az igen színvonalas
produkciót, s azt külön is, hogy a torokfájással küszködı Sebı Ferenc így is vállalta a szereplést.
(2005 februárjában is szerepelt a mősoron ez az elıadás, de akkor a tél végi bacilusok nem engedték
meg a zeneszerzı-elıadómővésznek, hogy fellépjen.)
1. A versenyrıl
A hagyományok szerint elıbb tollbamondást írtak le a diákok, majd feladatlapot oldottak meg.
Tollbamondás
Ma 2006. február 24-e van: január 27. és március 25. között körülbelül egy-egy hónapra két
nagyszerő zeneszerzı jubileumától. Mozart 250 éve, Bartók Béla 125 éve született. A világ zeneszeretı népei, Mozart salzburgi szülıházának és a Csalán úti Bartók-emlékháznak az ismerıi és
látogatói ma egyaránt ünnepelnek.
Mozart 1756. január végén született, zenészcsaládban. Már hatéves korától kezdve koncertezett több európai uralkodó udvarában. A salzburgi érsek szolgálatában állt, majd Bécsbe költözött. Sorra írta zenekari és színpadi mőveit, dalait, kórusmőveit, egyházi szerzeményeit. Operáit,
vonósnégyeseit, szonátáit, az Esz-dúr, a g-moll és a C-dúr szimfóniáját gyakran játsszák a koncertpódiumokon. Legismertebb operája, a Varázsfuvola szabadkımőves gondolatokat is tartalmaz.
Zenéjének szépsége, könnyedsége és dallamainak vonzása több mint két évszázada elvarázsolja
hallgatóit. A zenetörténészek az úgynevezett bécsi klasszicizmus kiemelkedı zeneszerzıjének tartják. Januárban szülıvárosának, Salzburgnak, a Mozart Múzeumnak és a Nemzetközi Mozart Alapítványnak a szervezésében az egész világon megemlékeztek az évfordulóról.
Bartók Béla 1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson. A huszadik századi zene egyik
megújítójaként az egész világban ismertté tette a magyar népzene értékeit. Elméleti összefoglalója
A magyar népdal címmel jelent meg 1924-ben. Kodállyal együtt szerte a Kárpát-medencében lejegyezte a népi dallamokat, sıt az 1930-as években török, afrikai, arab népzenét is győjtött. Éppen
száz éve annak, hogy 1906-ban a Liszt Ferenc alapította Zeneakadémián a zongora tanszak pro-

