
Kárpát-medencei magyar tájnyelvi vetélkedő diákok 
számára. Konferencia a magyar tájnyelvek helyzetéről 
és szerepéről – Széphalom, Magyar Nyelv Múzeuma, 
2009. április 23-26.
A beszélt nyelv helyi ízei, sajátos hangsúlyai, kü-
lönös fordulatai nem vesztek el az időben. Pedig 
a jelenséggel kapcsolatos türelmetlenség, a tájnyel-
ven beszélők lekezelése, kifi gurázása, a pedagógiai 
gyakorlat félreértése, és különösen a magyar nyelv 
és irodalom tanításának félreértelmezése akár 
megalázó helyzetekbe is sodorhatta azokat, akik 
a sajátos tájnyelvet otthonról, a családból hozták, 
vagy azokat, akik életformájukkal, szokásaikkal, 
mentalitásukkal együtt nyelvi hagyományaikat is 
megőrizték. Különös, hogy a kisebbségek, a sajátos 
kulturális jelenségek, a másság iránti közéleti ér-
zékenység még nem lelt rá erre a szellemi kincsre, 
amely színessé, rétegzettebbé, érdekesebbé teszi 
a társadalmat, karaktert ad egy közösségnek és a 
tájnak is.

Míg a rendszerváltás után mintaként felmuta-
tott angolszász, vagy német, latin televíziózásban 
teljesen természetes, hogy egy-egy műsorvezető 
tájnyelven szól a nyilvánossághoz, míg a Világ 
meghatározó hírtelevízióiban ügyelnek arra, hogy 
a legkülönbözőbb etnikai csoportok képviselői 
reprezentáljanak a képernyőn, eközben sajátos 
beszédmódjuk is jelen legyen, addig a magyar 
közmédia legfeljebb kuriózumként kezeli, külön-
legességként éli meg a tájnyelven megszólalókat. 
Ahogyan a közintézmények és az iskolák is jobb 
esetben leereszkedő jóindulattal fordulnak az így 
megszólalók felé.

A Kazinczy emlékév, a Magyar Nyelv 
Széphalomban, a Zemplénben megépült Múze-
uma, valamint a magyar nyelvészet és irodalom 
szakemberei vállalták az úttörő kezdeményezést.

A zsűri tagjai és a konferencia előadói voltak:
dr. Balázs Géza nyelvész, tanszékvezető egyetemi 
tanár,
dr. Kálnási Árpád nyelvész, ny. egyetemi docens,

dr. Kiss Jenő nyelvész, egyetemi tanár,
Fehér József, a Magyar Nyelv Múzeumának (és a 
Kazinczy Ferenc Múzeum) igazgatója,
Sarusi Mihály József Attila-díjas író,
Sumonyi Papp Zoltán József Attila-díjas költő, 
szerkesztő,
Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, irodalomtörté-
nész,
dr. Voigt Vilmos néprajzkutató, ny. tanszékvezető 
egyetemi tanár.

A vetélkedőn résztvevő csapatok:
Csornai Általános és Művészeti Iskola, Csorna,
Galántai Magyar Tannyelvű Alapiskola, Galánta 
(Szlovákia),
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános és Középisko-
la, Kecskemét
Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, 
Nagyvárad (Románia),
Molnár Mátyás Általános Iskola, Vaja
Makói Általános Iskola, Makó
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Szombat-
hely,
Salánki Középiskola (Kárpátalja, Ukrajna),
Tompa Mihály Magyar Tannyelvű Református 
Gimnázium, Rimaszombat (Szlovákia)

2009. április 23-án érkeztek a helyszínre a vetél-
kedő diákcsoportok, a felkészítő tanárok és a kon-
ferencia előadói.

2009. április 24-én reggel a Tájnyelvi vetélkedő (I. 
rész) a Magyar Nyelv Múzeumában, Széphalmon. 
Megnyitót mondott Dr. Balázs Géza nyelvészpro-
fesszor, a vetélkedőt vezette: Mezey Katalin író, az 
Írók Alapítványa elnöke. Délután került sor a Táj-
nyelvi konferencia (I. rész) A tájnyelvekről általában 
és konkrétan címmel. Levezető elnök: dr. Kiss Jenő 
tanszékvezető egyetemi tanár. Dr. Kiss Jenő: Mire 
valók a tájnyelvek? és Mezey Katalin: Tájnyelvek 
és kortárs irodalom című előadásai után A magyar 
nyelv hetének megnyitása (dr. Kiss Jenő és dr. Balázs 
Géza), majd Fehér József: A Magyar Nyelv Múze-
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umának feladatai c. előadása kerültek sorra. A Táj-
nyelvi konferencia (II. rész): Irodalom, folklór, táj-
nyelv címmel vette kezdetét, dr. Voigt Vilmos ny. 
egyetemi tanszékvezető, néprajzkutató levezető el-
nökletével. Két előadást Sarusi Mihály: Nép(nyelv), 
táj(nyelv), írás, irodalom (irodalmi nyelv)…az „ö”-
ző Kisiratos kapcsán és Dr. Voigt Vilmos: A folklór 
művek tájnyelvi lejegyzéséről tartottak.

2009. április 25-én a zsűri értékelt – Tájnyelvi 
vetélkedő (II. része) – és díjakat osztott. A díjkiosz-
tó ünnepséget követően a vetélkedő résztvevői 
autóbusz-kirándulásra indultak Sátoraljaújhelyre, 
Pácinba, Sárospatakra. Ez alatt – Tájnyelvi konferen-

cia (III. rész) – a Stratégiák a tájnyelvekkel kapcso-
latban c. konferenciaegységet elnökölte dr. Balázs 
Géza, s előadta Nyelvjárás-stratégiáját. Dr. Kálnási 
Árpád: A cívis népnyelv, mint a cívis népi művelt-
ség őrzője címmel adott elő, míg a rendezvényt 
Kerekasztal-beszélgetés a tájnyelvekről – Tájnyelvi 
konferencia (IV. rész) – zárta le, dr. Balázs Géza ve-
zetésével.

A sajtótájékoztatót a Tájnyelvi vetélkedőről és 
konferenciáról dr. Balázs Géza és Mezey Katalin 
vezette.

A rendezvény fővédnöke Jókai Anna Kossuth- 
és Prima Primissima-díjas író volt.


