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 Anyanyelvünk épségéért. 

 

Málnási Ferenc 
 

Erdélyi anyanyelvoktatás — 

irodalmunk tükrében 

XLVII. 
 

 

 „Lényeges, hogy nyelvünk megőrizze a saját arculatát…” 

 

 Az informatikai világ, az internet megjelenése számos feladat elé állította a 

nyelvészeket, a kutatókat, anyanyelvünk oktatóit is. Ezekről a kérdésekről val-

lott Balázs Géza (Szabadság, 2010. június 19.): „A számítógépes nyelvészet arra 

próbál választ adni, hogy miként lehet alkalmazni a nyelvtudományt az infor-

matika világában, miként hat a nyelvre, a társadalomra és az egyénre az infor-

matika világa. Másként beszélünk-e (írunk-e) az interneten, teremtünk-e kap-

csolatokat annak hatására, s a hagyományos szövegtípusaink, társadalmi és 

nyelvi szokásaink hogyan élnek tovább? … A gyerekek oktatása sem működik 

úgy, mint korábban. Ellenőrzik az elmondottakat, adott esetben pedig akár még 

a tanárnál is többet tudnak bizonyos dolgokról… Számukra természetes, hogy 

valami nem csak leírva, de ikonikusan is létezik... A file, attachment, software 

stb. szavak hallatán el kell gondolkozni, hogy miként tegyünk a nyelvi kapuőrzés 

érdekében, amennyiben lehetséges, magyarítsuk vagy ne magyarosítsuk, ha pe-

dig ez nem sikerül, akkor írjuk át a kifejezéseket. Fontos volt, hogy mindaddig 

ne írjunk át egy adott angol szót, amíg helyettesíteni tudjuk azt egy magyar 

szóval. Ez is nyelvújító mozgalom, ma digitális nyelvújításnak nevezzük. 

Amennyiben a nyelvtudomány terén minden anyag digitalizálva lesz (márpedig 

mostanság rohanvást digitalizálják a nyelvemlékeket, a nyelvjárásokat stb.), 

sokkal könnyebben tudunk kutatni. Hatalmas áttörés várható ezen a téren is…” 

Balázs Géza nagy tisztelettel meghajtja fejét Szabó T. Attila élete és munkássá-

ga előtt, aki évekig tartó könyvtári munkája nyomán elkészítette azt a hatalmas 

szótörténeti anyagot, amelyből az Erdélyi Szótörténeti Tár megszületett. Ma 

pedig nemcsak szótárba tudjuk rendezni az anyagot, hanem hasznos elemzése-

ket is végezhetünk vele.  

 Az anyanyelvoktatást is érintő kérdésekre válaszolva Balázs Géza kiemelte, 

hogy teljesen más egy internetes szöveg koherenciája, mint az írógéppel megírt 

szövegé: lazább, több benne a mellérendelés, kevésbé egyeztetett, egyre inkább 

az élő beszédre kezd hasonlítani. A beszéd, az írás és a másodlagos szóbeliség 

mellett léteznie kell még valaminek, az úgynevezett másodlagos, a mobiltelefo-

non és az interneten, elsősorban magáncélra használt, a helyesírással ellenkező 

írásbeliség. A modern technika jelenléte negatívumokkal is jár, többek szerint is 

az internet gyermekbetegsége a normátlanság… Az internet azonban pozitívum 

is, olyan emberekkel is állandó kapcsolatban tudunk lenni, akik valamiért távol 

vannak tőlünk... Az oktatást is érinti az internetes világ, s ebben a vonatkozás-
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ban az egyik legfontosabb kérdés az idegen szavakkal kapcsolatos. A magyar 

nyelvművelők és nyomukban az anyanyelv oktató is, mindig azt mondták: ter-

mészetes, hogy a nyelv idegen szavakat is befogad, hiszen folyamatosan érint-

kezik más nyelvekkel. A nyelvtörténet is arról szól, hogy a nyelvet mindenféle 

hatások érik, egyes dolgok megmaradnak, mások eltűnnek belőle. A lényeges, 

hogy a nyelv megőrizze az arculatát. Ez a megállapítás, tanács érvényes erdélyi 

magyar anyanyelvi oktatásunk számára is — teszem hozzá. 

 

 

„Ezerszáz esztendő” 

 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1996. május 4-én tartott közgyűlésén ünnepé-

lyes keretek között emlékezett meg a millecentenáriumról. Jakó Zsigmond pro-

fesszor Ezerszáz esztendő című, az ott elhangzott előadása alapján fogalmazom 

meg dolgozatom utószavát,  

„A millecentenáriumról ma már sok országban, mindegyik földrészen megem-

lékeznek olyan magyarok, akiknek a feje felől a történelem elfújta államuk véd-

pajzsát, illetve olyanok, akik nem találva helyüket és boldogulásukat az össze-

szűkült hazában, szülőföldjükről szétfutottak a nagyvilág idegenségébe. Ma a 

nemzet különböző részei, eltérő életkörülményeiknek megfelelően, többféle látó-

szögből értékelhetik az eltelt 1100 esztendőt. Bizonyos vagyok benne, hogy a gon-

dolkodó magyarok a millecentenárium ünneplését nemzetünk ködös jövőjének 

fürkészésére fogják használni. Így kell tennünk nekünk, erdélyi magyaroknak is. 

A közelmúlt évtizedei a magyarság helyzetében korábban elképzelhetetlen, 

gyökeres változásokat hoztak. Ebben az időszakban a magyarság államalkotó, 

többségi nemzetből tipikusan kisebbségi-szórványnéppé vált, amelynek harma-

da kiszolgáltatott tudatosan romboló politikai szándékoknak és az idegen kör-

nyezet természetes beolvasztó erejének... Egyes nemzetrészeknek, több százez-

res tömegeknek, megmaradásukhoz a kisebbségi életforma keserves iskoláját is 

ki kell járniuk. Ennek a mostani váltásnak is a megmaradás, vagy a pusztulás a 

tétje — akárcsak Géza fejedelem és fia idején… 

A magyar királyság létrejöttével megszűnt a hatalmi bizonytalanság a bizán-

ci és a német—római császárságnak ezen az ütköző területén, stabilizálódtak a 

gazdasági és politikai viszonyok, és végleg eldőlt, hogy a Kárpát-medence a 

nyugati keresztény művelődésnek lesz a része… Létrejött ez új fejlődési egység, 

Közép-Európa, amely keleti és északi irányban kiterjesztette a latin keresztény-

ség korábbi határait... A magyar államszervezet jogrendet, magasabb életszín-

vonalat és a fokozatos korszerűsödés lehetőségeit nyújtotta mindenkinek, bizto-

sította a feltételeket az európai fejlődés újabb vívmányainak befogadására, lép-

csőfokainak végigjárására, … a mozgató és irányító erő a magyar államiság volt, 

… olyan szabású viszonyokat teremtett a Kárpát-medence népei számára, ame-

lyek nem maradtak el a régióbeli szomszédokétól... 

A X. század folyamán alakult új államokban a királyság és az egyház szerve-

zése egymást kölcsönösen támogatva párhuzamosan haladt. Ma is haszonélvezői 

vagyunk annak az egykori körülménynek, hogy a pogány magyarságot a római 

egyház vezette át a kereszténységbe, annak szervezeti és művelődési struktúrá-

jába... Kiragadott példaként a szerzetesség művelődésközvetítő szerepére hivat-
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kozom. A nyugati szerzetesrendek házai a vallásos tevékenységen kívül a tudo-

mányoknak, az írásos művelődésnek is otthonai voltak. Pannonhalmán létesült 

a Kárpát-medence legelső könyvtára, a bencés monostorok elterjedése az itáliai 

kapcsolatok úttörő szerepét jelzi, a ciszterciták és a premontreriek térhódítása a 

XII. századtól kezdődően a francia hatások erősödését hozta magával, a ference-

sek és a dominikánusok a kolduló rendek társadalmi érzékenységét plántálták 

át a magyarországi vallásosságba és közgondolkozásba. Végül a teljes beillesz-

kedés bizonyságaként alakult ki a pálosok rendje, s természetes, hogy a ma-

gyarországi katolikus művelődés újkori alakításából nem maradt ki a spanyol 

kapcsolatokat képviselő jezsuita és piarista rend sem.” (Jakó Zsigmond: Ezer-

száz esztendő. Erdélyi Múzeum. LVIII. kötet. 1996. 1-2. füzet. Az Erdélyi Múze-

um-Egyesület kiadása. Kolozsvár. 1996. 2-6.) 

Másik példaként az oktatás ügyét említi Jakó professzor. 

„Teljes joggal büszkék lehetünk arra is, hogy iskolázásunk ezeréves múltra 

tekinthet vissza. Pannonhalma vagy Csanád példája bizonyítja, hogy az egyház-

szervezés részeként már első királyunk idején elkezdődött az iskolák létesítése 

mind a rendházakban, mind pedig a káptalanok mellett — a római egyház gya-

korlatának megfelelően. Ennek köszönhető az ország társadalmának elindítása 

a szóbeliségből az írásbeliségbe, az íráshasználat fokozatos kiterjesztése és az, 

hogy a magyarországi iskolák neveltjei a XII. század óta megállhatták helyüket 

a Nyugat tanintézményeiben. A középkorban az egyházi elit kiképzésére korán 

jött az oktatásügy nemzetközi központjainak látogatása. Ez a gyakorlat a re-

formáció után a német, holland és angol egyetemekkel kiépült protestáns kap-

csolatokban érte el csúcspontját. 

Az oktatásügy a reformáció után is egyházi feladat maradt, de azzal a kü-

lönbséggel, hogy a XVI. századtól fogva mindegyik felekezet hívei külön-külön 

építették ki nagy áldozatokkal saját iskolahálózatukat. Ekkor vált az iskola a 

társadalom tudatos önépítésének az illető közösség számára legfontosabb in-

tézményévé. Ennek a felekezeti iskolahálózatnak a megteremtése és működte-

tése a nacionál-kommunista kisajátításig a magyarországi társadalom mindmá-

ig legjelentősebb öntevékeny közösségi teljesítménye, melyhez érthető módon 

ma is változatlanul ragaszkodik, hiszen több száz éves áldozatvállalásának 

eredménye. 

A reformációtól kezdve megsokszorozódtak és még színesebbé lettek a Nyu-

gathoz kötő művelődési szálak. Ettől fogva egyidejűleg több csatornán áramlot-

tak Magyarországra az európai művelődés változatos műhelyeiből a tudomá-

nyos, irodalmi és művészeti indíttatások. Ezekből a Kárpát-medence minden et-

nikuma gazdagodhatott iskolái útján. A fentebb említett korai felzárkózás a 

nyugati egyházi-kolostori-iskolai haladáshoz készítette elő a magyarországi mű-

velődést a humanizmus, a reneszánsz és a reformáció befogadására. A régi ös--

szeköttetéseket a reformáció újakkal bővítette. Ennek eredménye — egyebek 

között — a polgári fejlődésben élen járó Hollandiával és Angliával való szellemi 

kapcsolatok előtérbe kerülése a XVII. században, az anyanyelvi írásbeliség és 

irodalom kibontakoztatása, a laikus értelmiség és a világi-polgári művelődés ki-

alakítása... A magyar királyság betagolódása a Habsburgok közép-európai biro-

dalmába a XVII. századtól fogva szintén fontos, párhuzamos alakítója lett a ma-

gyarországi fejlődésnek. Mert Bécsből nemcsak az ellenreformáció érkezett, ha-
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nem a vallási tolerancia és a felvilágosult abszolutizmus is. Művelődésünk sok-

színűségét a korábbi eleven kapcsolatok fenntartásával sikerült megőrizni.  

A gazdasági civilizáció vagy a művészetek fejlődésének vonalán vizsgálódva 

szintén hasonló eredményre jutunk... A városiasodás, az ipar, a kereskedelem 

vagy a kommunikáció alakulására gondolunk... A román kor XI. századtól kez-

dődően fennmaradt építészeti emlékei nyitják meg a sort, ezeket követik a góti-

ka korának különféle művészeti alkotásai. A reneszánsz stílus pedig nálunk 

olyan erős gyökeret eresztett elsőként Közép-Európában, hogy a népies változa-

taiban, főként a XVIII. századi Erdélyben még akkor is tovább élt, amikor már a 

Bécsből importált barokk vagy a klasszicista művészet számított korszerűnek.” 

Jakó Zsigmond összegezve hangsúlyozza, hogy „a Kárpát-medence népei 

számára a kontinensünk fejlettebb részeivel való együtt haladást a honfoglalás-

tól kezdve 1918-ig a magyar államiság biztosította. Ez a hatalom jelentette 

mindenkinek az egyetlen reális lehetőséget a fejlődésre és a megmaradásra, 

mert fennállásának egész ideje alatt tényleges hatalmi tényező volt a térség-

ben... Például a makacs és hatékony magyar katonai ellenállás nélkül a román 

fejedelemségek, a szerbekhez hasonlóan, már a XIV. század végén török fennha-

tóság alá kerültek volna... S miként alakult volna a román művelődés útja, ha 

nyugatias elemekkel állandóan gazdagodó erdélyi tartalékai nem fejlődhetnek 

viszonylagos biztonságban”. 

Anyanyelvoktatásunk számára is elgondolkoztató, megszívlelendő tanácsa 

Jakó Zsigmondnak: „Ezeresztendős állami lét után kell népünknek olyan nem-

zettudatot kialakítania, mely egyben tarthatja a különböző államokba szakadt, 

külön-külön életképtelen nemzetrészeket. Semmivel sem kisebb feladat ez, mint 

amit a pogányságból a kereszténységbe való átváltás jelentett egykoron. S 

mindez megtetézve szemléleti-gazdasági-szervezeti beilleszkedéssel egy olyan 

Európába, melynek hagyományos közös értékeit, korábban sem erős szolidaritá-

sát az amerikanizálódás máris alaposan kikezdte. Ráadásul mindkét feladat a 

kommunizmus félszázados tudat- és értékrombolásának terhei alatt nyögő nem-

zedékeknek kell megoldaniuk veszedelmesen bizonytalan világpolitikai kilátá-

sok között.” 

Akár tetszik nekünk, akár nem, ez napjaink történelmi feladata a mai ma-

gyarság számára, ez elől kitérni nincsen módunk, ha nemzetként akarunk 

megmaradni. Ehhez azonban a mainál több hit, önbizalom, élni akarás, nemzeti 

önismeret és politikai felelősségtudat szükséges.. Mert másoktól, attól a világ-

tól, melyhez első királyunk sorsunkat hozzákötötte, ma sem számíthatunk több 

és önzetlenebb segítségre, mint amit a török veszedelem idején megtapasztal-

hattunk... Máshonnan még ennyi szolidaritást sem várhatunk. A jövő építésekor 

a nyomunkba lépőknek is ismerniük kell a fentebb érintett összefüggéseket, 

számolniuk kell velük... Az 1100 esztendő az egész mai magyarságot kötelezi, 

akár a hazában, akár idegenben éljen, hogy vállalja sorsát, és történelmi szere-

pének tudatában bátran nézzen szembe mindazzal, ami új helyzetéből követke-

zik, alakítson ki magának ehhez igazodó megtartó új nemzettudatot, és akkor 

bízhat abban, hogy a második évezred bravúrja szintén sikerülni fog.” (Jakó 

Zsigmond: Ezerszáz esztendő. Erdélyi Múzeum. LVIII. kötet. Az Erdélyi Múze-

um-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 1996. 1-2. füzet. 2-8.) 



 35 

 
E gondolatok jegyében, tanácsok elfogadásával próbáltam megrajzolni erdélyi 

anyanyelvoktatásunk történetét, és zárósorokként Csiha Kálmán, az Erdélyi 

Református Egyházkerület jeles püspökének szavait idézem, melyeket a refor-

mátus nevelésről, de általában a nevelésről fogalmazott meg: 

„Erdélyi közösségünk egy Evangéliumtól többé-kevésbé áthatott kultúrkör. 

Valami olyan lelki közösség, amit megtépáztak, de megölni, kitörölni nem tud-

tak az idők. Kimondottan, vagy kimondatlanul a bibliaolvasó nagy erdélyi feje-

delmek szellemiségét hordozza. Benne van Bocskai hitvallása: »Őseink hite, s 

nemzetünk szabadsága minden aranynál és ezüstnél többet ér«. Benne van 

Bethlen Gábor lelki hagyatéka, az Ige a Római levélből, amit, mikor már be-

szélni sem tudott, egy papírdarabra írt, hogy reménység és útmutatás legyen: 

»Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?« … A református nevelés ezt a szellemisé-

get szeretné továbbadni, tanítani, tudást adni… Azt akarjuk, hogy gyermekeink 

pallérozott, borotvaéles, jól vágó eszűek legyenek, hogy a tudás fegyverével tud-

ják legyőzni a gáncsot vető irigységet, vagy beszűkült rosszindulatot, hogy a vi-

lág könyörtelen harcában versenyképesek legyenek. De úgy, hogy közben ne ve-

szítsék el a szívüket. Hogy emberek maradjanak. Igaz emberek... 

Az iskola nemcsak tudást átadó tanhely, hanem lélekformáló műhely is. Ha 

nem az, akkor is az. Ha nem ad semmit a gyermek lelkének, és üresen hagyja: 

akkor a semmire formálja azt. Óriási az iskolák felelőssége, mert óriási a lehe-

tőségük is. A templomba eljön az, aki akar. Az iskolában ott kell hogy legyen 

négy, nyolc, vagy tizenkét évig. Akkor, amikor alakul a gyermek lelke. Amikor 

kamaszul, vagy nem kamaszul ideálokat keres. Amikor utat és irányt keres ön-

magának. Amikor egy életre csalódhat, vagy lelkesülhet. 

A gyülekezet, az egyházközség olyan, mint egy tó. Egy befolyó patak táplálja: 

a születő kisgyermekek. Egy másik patak apasztja: az örökre elköltözők sora... 

Az iskola azonban olyan, mint a forrás: mindég új vizek jönnek és rohannak to-

vább. A forrást, ha megmérgezem, mérgezett lesz az egész folyó. Ha tisztán tar-

tom, kristálytiszta ivóvíz szakad belőle. Az iskola nem tó: az iskola a nemzet fo-

lyójává duzzad. Amilyen az iskola, olyan lesz a nemzet...” (Csiha Kálmán: Re-

formátus nevelés. Magiszter. A Romániai Pedagógusok Szövetségének szakmai-

módszertani folyóirata. V. évfolyam, 3-4. szám. 2007. 185-6.) 

„A tudomány vallás nélkül vak, s a vallás tudomány nélkül béna” — fogal-

mazta meg Albert Einstein. Ezzel a mottóval vezette be Mihályi Molnár Lász-

ló a Honlevél 2009. januári számában, az Erdélyi Napló 2009. január 15-i szá-

mában írt cikkét, és a következő címmel látta el: „A keresztény iskolák fölöt-

tébb szükséges voltáról”, utalva Apáczai Csere János több évszázada elhang-

zott beszédére. Fontosabb gondolatait szükségesnek tartom dolgozatom befejező 

részében elismételni, hangsúlyozni: Amikor azt kérdezzük az emberektől, hogy 

szeretnék-e gyermekeiket, unokáikat boldognak és megelégedettnek látni, akkor 

mindenki igennel válaszol. Ám a szülői értekezleteken leginkább csak arra kí-

váncsiak, hogy milyen jegyeik vannak és melyik jegyet hogyan lehetne kijavíta-

ni, de azt kevesebben kérdik, hogy milyen ember válik a gyerekből? Amikor azt 

kérdezzük, hogy szeretnének-e békés, szeretetteljes, nyugodt öregkort, megértő 

emberi környezetet, akkor igenlő válaszuk mellett nem sokan tudatosítják, hogy 

ennek egyik feltétele a jelenleg felnövekvő nemzedék iskolájának emberi lelkü-

letű arculata.  
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A diktatorikus társadalmak (és iskoláik) hatalomvágyban szenvedő eltorzult 

alattvalókat és szabad akaratuktól megfosztott cselédeket nevelnek. A szabad-

elvűnek csúfolt liberális iskolák pedig hagyományaikat és gyökereiket megtaga-

dó, gátlástalan világpolgárokat szabadítanak a társadalomra, akik a szabad 

önmegvalósítás ürügyén csak a saját anyagi és társadalmi pozíciójuk megterem-

tésén fáradoznak. Mindkét szemlélet csak akkor tudja érvényesíteni magát, ha 

a tömegeket, a fiatalokat is, megfosztja azoktól az évezredek óta magtartó em-

beri értékektől, amelyek életszemléletként fogalmazódtak meg: hit, szeretet, tisz-

telet, jóindulat, megértés, megbecsülés, alázat, türelem, család és közösség. 

A történelem igazolta, s igazolta az ezeréves anyanyelvi oktató-nevelő mun-

kánk is, hogy a Tízparancsolatba foglalt tilalmak, intelmek és útmutatások el-

fogadása az ehhez hűséges népek megmaradásához járult hozzá. 

A keresztény nevelés helyreállítása legalább olyan fontos, mint az anyanyelvi 

oktatás, mivel nem csupán a tantervi követelmény, hanem az oktatás szellemi-

sége is meghatározó. Mert nagyon fontos az, hogy mit tanulnak a diákjaink, de 

legalább annyira az is, hogy miként… Lehet a mohácsi csatáról úgy is beszá-

molni, mint egy dicső török győzelemről, de úgy is, hogy Magyarország európai 

nagyhatalomból feldarabolt, megszállt ország lett, ami után a közös nyelv, kul-

túra és történelem, valamint a keresztény hit segítette megőrizni annak tuda-

tát, hogy egy nép, egy nemzet vagyunk, és ennek helyreállításán kell fáradoz-

nunk… Mint ahogyan Balassi, Batsányi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Madách, 

Ady s legutóbb pedig Márai Sándor tette, aki már fél évszázadnál korábban, a 

világháborúhoz vezető materialista diktatúrák összecsapása előtt figyelmezte-

tett arra, a számára természetes felismerésre, hogy Európát csak a megújult ke-

reszténység mentheti meg... Erdélyi anyanyelvi oktatásunk megmentésének is 

egyik útja lesz ez, mert a hit és az anyanyelv megőrzése egyazon belső értékből 

fakad — zárja eszmefuttatását Mihályi Molnár László. 

Tanulmányom bevezető részében már szóltam anyanyelvünk értékeiről, ok-

tatásának fontosságáról. Itt az 58 nyelvet beszélő Giuseppe Mezzofanti bíboros  

(1774–1849) vallomását idézem, aki a magyar nyelvről a következőket mondta: 

„Tudjátok-e, melyik az a nyelv, amelyet konstruktív képessége és ritmusának 

harmóniája miatt az összes többi elé, a göröggel és a latinnal egy sorba helye-

zek? A magyar! ... a magyarok maguk sem tudják, hogy nyelvük milyen kincset 

rejt magában…” (Watts Transaction of the Phylological Society, 1855.) 

Társítom Sir John Bowring (1792–1872) (Life and Works, 1838) nyilatkoza-

tát: „A magyar nyelv messze magában áll. Egész sajátos módon fejlődött, és 

szerkezete olyan időkbe nyúlik vissza, amikor a legtöbb most élő európai nyelv 

még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, 

melyben logika van, sőt matézis is és erő… A magyar nyelv egyetlen darabból ál-

ló terméskő, melyen az idő viharai karcolást sem ejtettek”. 

1819-ben Széphalmon, anyanyelvünk megújítására készülve veti papírra Ka-

zinczy Ferenc (1960. 264.): „A mi nyelvünk anya, leány s ismert rokon nélkül 

úgy áll a több nyelvek között, mint a főnix az ég madarainak számában; s emi-

att s azért is, hogy minden nyelvek közt maga zengheti el egész tisztaságában a 

görög és a római lant mennyei zengzeteit, valamint azért, hogy ez a görög nyelv 

bájait, a rómainak méltóságát, az olasznak hevét, a franciának könnyűségét, az 

angolnak és németnek erejét igen nagymértékben már most is utolérheti, mél-
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tó… virágzásra… Vizsgáljuk, mely szerek által gyarapodhatik; elmélkedjünk, 

tanuljunk, s tekintsük, mit csinálnak mások s mi használ nekünk. A maradék 

tanúja lesz tetteinknek; rettegjük ítéletét.”  

Balázs Nándor fizikus professzortól egyszer megkérdezték, hogy vajon miért 

olyan kiválóak a magyar természettudósok, például a fizikusok, és akkor ő meg-

lepő választ adott. Azt mondta, hogy ennek az eredete szerinte a magyar nyelv-

ben keresendő, mert a magyarban kiegyensúlyozott az arány a konkrét és az el-

vont szavak, kifejezések között. Balázs Géza szerint a magyar származású No-

bel-díjas tudósok közül többen mondták már ezt, Teller Ede is többször megfo-

galmazta, hogy őt a maghasadásra meg a fúzióra, az ezzel kapcsolatos nézeteire 

Ady költészete, szófúziója vezette rá. (Albert Gizella 1998. 19.) 

Anyanyelvoktatásunkban ezt az utat kell/kellene követnünk, hiszen tanúi 

vagyunk nyelvújítóink tetteinek, ma is követnünk kell a széphalmi Mester ta-

nácsát: „Jót s jól...” S a XXI. században is úgy kell oktatnunk anyanyelvünket, 

hogy még több Nobel-díjas tudósunk legyen, s talán Kertész Imre mellé is sora-

kozhatna egy újabb nyelvművészünk… Hiszen kötelességünk is, mert Erdély-

ben „a szűk, erdős völgyek visszaverik az emléket, mint a visszhangot” — jegyzi 

meg Cs. Szabó László (1993. 8-10.) „A székely, mint a csiga a házát, még a fara-

gott kapuját is magával hozta Keletről. Mint az alföldi pásztor a rideg marhát, 

még az ősi írást is elhozta a Pontus mellől. Ez a rovásírás valamikor a magyarok 

közös ábécéje volt. Később elkallódott a latin papok kezén, csak a kis székely 

templomokban akadt menedékre. (Nem hiába hangoztatjuk ma is: „Ne hagyjá-

tok a templomot, / A templomot s az iskolát!” Reményik Sándor figyelmeztetését 

— teszem hozzá az idézethez). Shakespeare korában a székely gyakran még 

„Hunnia-beli módra” ír. Szamosközi István, padovai humanista, erdélyi törté-

netíró, s egyik első régészünk még félig-meddig élő írásnak ismeri s Buda vis--

szavétele után Marsigli olasz tudós úgy jegyezget a székelyek közt, mint Bartók 

a balladákat… a székelyeknél fennmaradt az írás, a faragás s az ősi énekstílus: 

a szellem”. 

Hosszan idézhetnénk még… (lásd Grétsy László szerk. A mi nyelvünk. Íróink 

és költőink a magyar nyelvről. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2000.), most csupán 

Gál Sándor Vallomás az anyanyelvről (1991) c. írásából idézek: „Van három sza-

vunk, amely meghatározza létezésünk teljességét. Az első az anyaöl, a második 

az anyaföld, a harmadik pedig az anyanyelv. Az első az életet adó, az életre ne-

velő, a második létezésünk, sorsunk, munkánk, sikereink és kudarcaink színte-

re, s majdani nyugvóhelyük is. És ami e kettőt egybefogja — a harmadik —, az 

az anyanyelv. Hogy nyelvünk létezésünk hármas egységét az anya szavunkkal 

kapcsolta egybe, az nemcsak azt jelenti, hogy e három fogalom milyen mérték-

ben meghatározója életünknek, de egyúttal a nyelv, a magyar nyelv sűrítő erejét 

és képességét is fölragyogtatja.” 

Anyanyelvoktatásunkról szólva Farkas Árpád hajdani, székelyudvarhelyi is-

koláját „az ember műhelye”-ként emlegeti, mely „szárnyat ad, röpít, s mindhalá-

lig őriz ALMA MATER”… Móra Ferenc pedig prózában és versben meséli el, egy 

kisdiák nevében Az én titkaim c. írásában: „Ősz óta járok iskolába, ahol minden 

nap új titkokra találok. A sok titok a könyvemben van. Ránézek a sorokra. 

Olyan, mint a fehér mezőn a fekete szántás. Katonás rendben betűk állnak. 

Egyik gömbölyű, mint a zsemle, a másik hosszú, mint a liba nyaka. Van közöt-
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tük görbe és egyenes. Még az ősszel csak bámultam. Azt hittem, hogy ákom-

bákom. Ma már minden betű titkát kitalálom. A szememmel látom, a fejemmel 

megértem, miként lesznek a betűkből szavak, a szavakból pedig mondatok. Me-

séket és verseket olvasok, levelet írok apámnak meg a barátaimnak, Aki elol-

vassa, éppúgy megérti, mintha a beszédemet hallaná. Ez a legnagyobb tudo-

mány. A betűk titka. És én ezt a titkot már ismerem… 

Betűt vetni megtanultam… „Betűt vetni megtanultam, / Itt, ott kemény har-

cot vívtam, / Sorai közt botladoztam, / De az úton nem lankadtam. / Ismerked-

tem í-vel, óval, / Barátkoztam a hangzókkal, / A meséket elmondókkal, / Ki tudja 

hány furcsa szóval. / Év végére többet tudok, / Máris büszke, boldog vagyok, / 

Szorgalmasan olvasgatok, / Ha kell, játékot ott hagyok. / A tudásból öröm fakad, 

/ Biztasd, pajtás, te is magad! / Bár az idő siet, szalad, / Mit megtanulsz, tied 

marad.” 

S ilyen öröm tölt el bennünket, anyanyelvünk oktatóit is, amikor nemzedé-

kek sorakoznak ki kezünk alól ilyen titkokkal, tudással, hogy helyünkre állja-

nak… S meghatottan hallgatjuk azt a diákköszöntőt, amely 1904-ben hangzott 

el, s melyet a Közoktatás V. évfolyama. 5. 1994. májusi számából másoltam ide 

dolgozatom végére: Tanítóhoz, nevelőhöz. 

„Hű tanítóm! Az év végeztén / Meghatottan állok előtted én. / S hálás szívvel 

azt mind elgondolom, / Amivel én tenéked tartozom. // Te oktatsz, te világosítsz 

engem, / Te vezeted jóra szívem s lelkem. / Tőled tanulom a szépet, nemest, / 

Tanulok is tőled én örömest! // Ó, én őröm, vezérem, nevelőm! / Maradj tovább is 

hű gondviselőm, / Áldjon meg a nagy Isten tégedet,/ Legyen boldog, szerencsés 

életed.” 
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