Varga Domokos György

Amikor a hóhért akasztják: korrektúráztuk a
korrektúráztatókat
Tisztelt Olvasó!
Felhívásba botlottunk: a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda Kárpát-medencei
korrektorversenyt hirdet. A Szilaj Csikó önkéntes szöveggondozói rögtön kedvet is kaptak a
megmérettetésre. Csak amikor egyikük szemügyre vette a kiírás szövegét, akkor párolgott el
egyszeriben mindőjükből a vágyakozás a magasságos megmérettetésre. Alább közöljük a
felhívás teljes szövegét, valamint a hamarjában támadt nyelvhelyességi észrevételeinket és
javítási javaslatainkat.

A verseny célja:
A sajtó helyesírási kultúrájának emeléséért népszerű, vonzó (1. megj.) korrektorversenyt
hirdetünk, amelyen összemérhetik tudásukat a korrektorként elhelyezkedni kívánó egyének
és az egyes médiumoknál már korrektorként tevékenykedők.
1. megj.: Egy még csak megrendezendő eseményről kijelenteni azt, hogy népszerű és vonzó,
kissé fellengzős, még ha utólag annak fog is bizonyulni.
A verseny időpontja, helyszíne:
2019. március 23. Duna Palota (1051 Budapest, Zrínyi utca 5.)
A verseny lebonyolítása:
A verseny két részből áll: egy helyesírási tesztfelmérésből és egy szövegjavításból. A
korrektorversenyent a legmodernebb informatikai technikával bonyolítjuk le. A a versenyzők
a saját laptopjukkal táskagépükkel dolgoznak, erre tölthetik le a teszteket vizsgalapokat és a
javítandó szöveget (2. megj.). A feladat elvégzésekor saját maguk véglegesítik és küldik be a
tesztet vizsgalapot és a javítást, amit ezeket a szakmai javítók ellenőrzikiznek és
pontozzáknak. Minden javítás nyilvános és ellenőrizhető.

2. megj.: A „legmodernebb informatikai technika" említése megint fellengzősség! A
táskagépek használata több mint két évtizede van elterjedve hazánkban, az első pillanattól
kezdve lehetett rajtuk szövegszerkesztőt használni, így természetes, hogy korrigálni is. A
laptop szó használata felesleges, hiszen a táskagép (táska méretű számítógép) tökéletesen
kifejezi ennek magyar jelentését. A teszt szót is kerülendőnek tarthatjuk, hiszen ilyen
szövegösszefüggésben szinte teljesen kiszorítja az ellenőrzés, a (tudás)felmérés és a vizsga
szó használatát. Az ami vonatkozó névmási kötőszó itteni használata hibás, hiszen nem
azokat a vizsgalapokat és szövegjavításokat fogják beküldeni a versenyzők, amelyeket a
szakmai javítók ellenőriznek és pontoznak, hanem éppen fordítva lesz: a szakmai javítók a
véglegesített és beküldött vizsgalapokat fogják ellenőrizni és pontozni.
Meghirdetett díjak:
Az mostani adott év három szakmailag legjobb (3. megj.) korrektora megkapja „Az 2019-es
év korrektora 2019 (4. megj.)” címet, amely és ezt egy birtokában levő igazolással a
birtokában használhatja. Ezzel a célunk, hogy a lapok az impresszumukban is feltüntessék ezt
a kitüntetést, hiszen olyan tudásról tanúskodik, amely a kiadvány nyelvi minőségi színvonalát
garantálja (5. megj.). A verseny fődíja egy négycsillagos szállodában letölthető háromnapos
wellnesshétvége négycsillagos szállodában, a második helyezett egy notebookot kisméretű
táskagépet, a harmadik e-book-olvasót e-könyv-olvasót kap. Az első tíz helyezett értékes
könyvjutalomban részesül.
3. megj.: a szakmailag (tekintethatározó) használata itt teljesen felesleges, hiszen nem
szépségversenyt hirdetnek, hanem a szakmai tudást felmérőt!
4. megj.: Na, ez már fájt! „Az év korrektora 2019" cím egy angol nyelvi szerkezet
tükörfordítása! Az amelyet vonatkozó névmási kötőszó használata itt hamis jelzői alárendelő
mondatot eredményez. Ez a nonrestrictive clause nevű angol nyelvi szerkezet
tükörfordításaként került nyelvünkbe, a kötőszó a which angol kötőszó helytelen magyar
fordítása! A régebbi kiadású magyar nyelvű angol nyelvtankönyvek szerzői még tudták, hogy
ezt a szerkezetet mellérendelő szerkezetként kell fordítani, ugyanis a which az angolban sem
alárendelő logikájú mondat kötőszavaként használatos, ha helyesen használják!
Az egy igazolással a birtokában kifejezés is anglicizmus. A birtokában hátravetett, jelzői
értékű határozó. Mondattanilag elemezhetetlen „mondatrész”, nem tudjuk megállapítani,
melyik mondatrésznek rendeljük alá, melyik mondatrészhez tartozik. Ha jelző lenne, a jelzett
szó előtt kellene hogy legyen, de nincs ott, ha határozó lenne, akkor leginkább az állítmány
bővítménye kellene hogy legyen – de nem az.
5. megj.: A kitüntetés nem garantál (magyarul: nem kezeskedik semmiért, nem szavatol)
semmit!
A bírálóbizottság tagjai:
A korrektorverseny szakmai hátterét és minőségi színvonalát a magyar helyesírás legjobb
szakembereiből álló bírálóbizottság biztosítja. *Keszler Borbála professor emerita, a 12.
helyesírási szabályzat főszerkesztője, a zsűri elnöke; *Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens,
az Anyanyelv-pedagógia című folyóirat főszerkesztője, a Simonyi Zsigmond helyesírási
versenyek főszervezője; *Kiss Róbert Richárd Prima Primissima díjas újságíró; *Minya Károly

főiskolai tanár, több helyesírási tankönyv szerzője, a verseny ötletgazdája; valamint
*Veszelszki Ágnes egyetemi docens, a digilektus és marketingkommunikáció kiemelkedő
kutatója. A szervezőbizottság elnöke: *Balázs Géza tanszékvezető egyetemi tanár, a magyar
nyelvstratégia megálmodója.
A verseny szakmai támogatója az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, a magyar helyesírás
szabályozásánakt évtizedek óta gondozója végző ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke. A
verseny társadalmi elismertségérőlt az Anyanyelvápolók Szövetsége gondoskodik segíti (6.
megj.).
6. megj.: Vonzathiba. Valaminek az elismertségét nem lehet segíteni, csak növelni, erősíteni,
szélesíteni stb. Minthogy ezt a versenyt most rendezik meg először, társadalmilag elismerni
csak később lesz lehetséges, elismertsége még nincs, azt erősíteni most még az
Anyanyelvápolók Szövetsége sem tudhatja.

Program:
10.00

a verseny megnyitása

10.15

a verseny két fordulója

12.00

büféebéd

12.30

szakmai előadás, workshop műhelybeszélgetés

14.00

ünnepélyes eredményhirdetés

Jelentkezési díj:
9 500 Ft, amely (7. megj.) ez az összeg tartalmaz minden versenyköltséget, valamint fedezi a
szakmai programokon való részvételt díját.
7. megj.: Az amely kötőszó használata itt is a which angol kötőszó téves fordításának hatása.
Gondold meg: nem az a 9500 Ft tartalmaz minden versenyköltséget, hanem, az az összeg
tartalmazza!
eEgyetemi és főiskolai hallgatók számára 50% kedvezményt adunk.
Jelentkezési határidő:
Jelentkezni 2019. február 15-éig e linken lehet (8. megj.)
8. megj.: A link szó használata helyett sokkal jobb megoldások vannak. Lehetne helyette pl.
rávezető, mutató, cím stb., vagy csak így: Jelentkezni itt lehet.

