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Tennünk kell anyanyelvünkért, kultúránkért 
 
 
  Mennyit ér anyanyelvünk? Mennyit ér kultúránk? Volt-e értelme Apáczai 
Csere János küzdelmének? Volt-e értelme évszázadokon keresztül sok-sok pedagógus-
generáció áldozatos munkájának? Volt-e értelme annak a szinte kilátástalan harcnak, 
amit a közelmúltban folytattak lelkiismeretes tanítók, tanárok azért, hogy 
anyanyelvükön neveljék a fiatalokat, hogy magyar kultúrát lopjanak be a kommunista 
propaganda által megnyomorított közoktatásba? Most, amikor lehetőségünk lenne 
kiteljesíteni anyanyelvi oktatásunkat, kultúránkat, készek vagyunk-e kényelemből, 
hanyagságból, esetleg anyagi érdekek miatt feladni mindent? Amikor elmúlik a 
veszélyérzet, akkor következik be a legnagyobb baj? Ezek a kérdések minduntalan 
elém tolakodnak, mióta Benedek Dezső, a Georgia Állami Egyetem professzora 
meghúzta a vészharangot: veszélyben van az erdélyi magyar kultúra, mondja, 
egyszerűen azért, mert nem vigyázunk rá, mert nem adunk elég és megfelelő tudást a 
fiataloknak. Pedagógusképzés gyakorlatilag nem létezik nálunk, ezt igazolja Szabó-
Thalmeiner Noémi tanulmánya is. A versenyvizsgáknak a kísérleti megyékben már 
lezajlott szakasza, a bemutató órák mindezt alátámasztják. Frissen végzett tanítóink, 
tanáraink nem rendelkeznek megfelelő módszertani tudással egyszerűen azért, mert 
ilyesmit nem tanítanak nekik. Hogyan taníthatnak hát eredményesen? 
  Szintén a megmaradás, az anyanyelvű kultúra továbbvitele, kiteljesítése a 
témája Balázs Géza és Péntek János írásának, akik Apáczai szellemét idézve hívják fel 
a figyelmet a veszélyekre. Ha a szaknyelvek nem anyanyelvűek, akkor előbb-utóbb az 
egész anyanyelvűség veszélybe kerül – mondja Balázs Géza. Alkalmas-e a magyar 
nyelv az elvont tudományok és természettudományok megszólaltatására és 
közvetítésére – ez a kérdés foglalkoztatta Apáczait, és egy kicsit módosítva ez a kérdés 
ma is aktuális, erre keresnek választ a nyelvtudósok. Írásaikkal Apáczai emléke előtt 
tisztelgünk születésének 380. évfordulóján. 
Van-e kiút, tehetünk-e valamit a kultúravesztés ellen? Lelkiismeretes munkával, jó 
ötletek felhasználásával megtarthatjuk gyermekeinket az anyanyelvi kultúra számára, 
illetve fordítva, anyanyelvi kultúránkat gyermekeink, unokáink számára. Ennek a 
feladatnak áll szolgálatában a budapesti Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
melyet főigazgatója, Balogh Mihály mutat be. És ehhez szeretnénk hozzájárulni a 
Magiszter nyári számával. Szándékunk a figyelemfelkeltés és a segíteni akarás, hiszen 
mindannyiunk felelősségéről van szó.  
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„Kiváltképpen való folyóvizek… Erdélyben az Olt (ki mellett felnevelkedtem)…” 
                                                                 (Magyar Encyclopaedia) 

 
 
 
 
 

Apáczai Csere János születésének 380. évfordulója alkalmából 
lapszámunkat Móser Zoltán Apácán készült fotóival illusztráltuk. 
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