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Dr. Málnási Ferenc  
 

Őrizzétek anyanyelvünket, mint a szemetek világát! 
 
 
  – tanácsolta egyik levelében Méliusz József költő, író, majd így folytatta: 
„Szeressétek a magyar irodalmat, mert egész ember csak az lehet, akiben a nemzetiség 
azonos önmagával.” 
  Molnos Lajos is azt tanácsolta levél-üzenetében: „Szeressétek az iskolát, az 
irodalmat, anyanyelveteket, s tanuljatok, hogy e nyelv ápolói lehessetek! Mert az édes 
anyanyelv a legszentebb örökségünk, óvnunk, őriznünk kell mindhalálig.” 
  Fényi István költő-tanár erről a csodáról, az anyanyelvről írta a Szavak című 
versét: 

Pólya, tejfog, az első koccanó kanál, mindenkori táplálkozás, 
oltás, az egyetlen a megmaradásra, 
sors nyelve, anyanyelv, 
ami volt és ami van az életünkkel, 
fegyverek csöve fordítva a világnak, 
ideg hegyén rügyező kábítószer, 
száj szirma, vérserkenés, a zene útszéli acsarkodása, 
egyensúlyozás a sírok közötti ösvényeken, 
rabszíj, amire felfűztek, hogy el ne bitangolj, 
és ne vájd ki felebarátod szemét, 
igazad repkedése lángalakban –  
minden kitörő szónak véres története van. 

  De honnan ismerjük ezeket a leveleket? 
  A levelek címzettjei mi vagyunk, diákok, tanulók, nevelők, oktatók. Hazai ma-
gyar íróink, költőink válaszoltak nekünk, amikor levélben köszöntöttük őket azzal a 
tiszteletteljes kéréssel, hogy irodalmi albumunk számára néhány sort, gondolatot, 
verset és egy fényképet küldjenek. Nagyon sokan válaszoltak.  
  Néhány ilyen levelet kiállítottunk a kolozsvári Brassai Sámuel Gimnázium 
könyvtárában, ahol a Brassai-hét egyik eseményeként bemutattuk, ismertettük, köz-
kinccsé tettük őket. A személyes hangvételű levelek ugyanis közösségünknek szóló 
üzenetek, költői levelek, olyanok, mint azok az irodalmi alkotások, amelyekkel az iro-
dalomórákon találkozunk. Ezek a levél-üzenetek annál értékesebbek, mert szerzőik 
közül nagyon sokan Balassi, Zrínyi, Csokonai, Kölcsey, Petőfi, Arany, Jókai, Ady mel-
lett az irodalmi Pantheonból üzenhetnének nekünk... 
  Szemelgessünk a levelekből: 
  Anavi Ádám sikert és kitartást kívánt szép kezdeményezésünkhöz, s a Drága 
ének című versét mellékelte fényképes leveléhez: 

Anyanyelvünk drága ének, 
dallam a gyermek fülének, 
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dal, amelyet ezredévek 
mélyéből hoz fel a lélek. 
Minden szó anyánk vetése, 
benne apánk szívverése. 
 
Úgy szeressed, mint anyádat, 
nem vehetsz helyette másat; 
örömödet és bánatod 
más nyelven csak dadoghatod, 
anyanyelved, ha felejted 
összezsugorodik lelked. 
 
Szólsz vagy hallod: ízét érzed, 
ezzel kelsz és ezzel végzed. 
...Antennád, melyet kitársz a 
közelre s a nagyvilágra –  
arany kulcs, mellyel nyitják 
más nyelvek szívének titkát. 
 
Azokét, akikkel minden 
órád együtt éled itten 
s együtt sűrítve a percet 
lombozgatod anyanyelved, 
Virágoztasd mindvégig, 
s csillagot pattintsz az égig. 

  Bajor Andor nagyon örült levelünknek, dedikált fényképe mellé azt ajánlotta: 
„Szeressétek szülőföldeteket és őrizzétek meg szívetekben mindig a legnagyobb kin-
cseteket, a boldog ifjúságot!” 
  Balogh Edgár örömmel olvasta, hogy irodalmi albumba gyűjtjük hazai 
magyar íróink képét és leveleit; fényképét dedikálva emlékezett vissza, hogy 40 évvel 
ezelőtt ő is tanító volt... 
  Bálint Tibor Kommandóról, a Zokogó majom című regényén dolgozva gondolt 
ránk barátsággal, és Fekete Péter című mesegyűjteményét ajánlotta figyelmünkbe. 
  Csávossy György üzenete: „Az a közösség, amely kultusszal övezi kultúrá-
jának szolgáit, valóban életerős. Az anyanyelv, ősi hagyományaitok ápolása jelenti a 
mindenkori éltető nedvet, amely mély gyökerekből ered, és ismétlődő virágzással újabb 
magvakat nevel.”  
  Egyed Péter szeretettel üdvözölt, s egyik versét, az Óda a szabadsághoz címűt 
postázta fényképe mellé. Szerinte a magyar költészetnek egyik örök témája a szabad-
ság: „ha egyszer kedvetek lesz hozzá, gyűjtsétek össze irodalmunk szabadság-verseit  
– megkapjátok irodalmunk főütőerét, olyan világosan, mint egy röntgen-felvételen.” 
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  Kacsó Sándorhoz ködös, rideg, őszi napon érkezett meg a köszöntő leve-
lünk, s olvasván a 80 esztendős Sándor bácsi úgy érezte, hogy meleg tavaszi napsugár 
cirógatja meg öreg arcát. Ezt a sugárzást érezte meg abból „a gyönyörű magyar név-
sorból, amely tavaszi virágkoszorúba fonta össze képzeletemben a hetedik osztály 
diákjait. Csoda-e, ha felsóhajtottam: hej, ha én is, én is köztetek lehetnék! Benne abban 
a névsorban...” 
  Kádár János egy dologra kért bennünket: „Maradjatok meg egész életetekben 
az anyanyelv ilyen ápolóinak, amilyennek most Albumotok szerkesztésekor bizonyul-
tok. Tudnotok kell, az anyanyelv akkor is biztosan vezet majd, amikor nem lesz, aki 
ügyelje lépteiteket. Óvjátok anyanyelvünket, mert a nyelv – mi vagyunk!” 
  Kallós Zoltán így vallott életéről: „Én a népdalgyűjtést ilyen korban kezdtem 
el, mint amennyi idősök vagytok ti mostan... Nagy öröm volt számomra, ha egy szép 
új balladát vagy népdalt tanulhattam meg az öregektől vagy a barátaimtól... A gyűjtés 
volt egész életem célja... a már veszendőbe indult, minél több tárgyi és szellemi javakat 
megmenteni az utókor számára. Ez volt életem egyetlen célja.” Majd fényképe mellé 
egy szép népi szöveget ajánlott figyelmünkbe: 

Idegen fődre ne siess, 
Amég hazádba megélhetsz, 
Ne menj messze fődre lakni, 
Míg hazádba meg tudsz élni. 

  Kántor Lajos hinni szeretné, „hogy közületek sokan őrzik majd ezt az iskolai 
emléket, ezt az akarást – az olvasás, a magyar nyelv akarását, s ha mondjuk tíz év múl-
va valakinek eszébe jutna megkeresni titeket, nemcsak a neveteket találja ugyanígy írva, 
hanem titeket is a szüleitektől kapott nyelv, hovatartozás tudatában. Mert az elődöktől 
kapott kincsek őrzése, továbbépítése nagyon lényeges része az emberiségnek!” 
  Kányádi Sándor azt kívánta, hogy „ez az érdeklődés és figyelem maradjon 
meg bennetek akkor is, amikor már nem kell kötelezően verset tanulnotok”. 
  Lendvay Éva versajándéka: Tavasz: 

Mindenki tavasz lenne, 
pedig nyers, kétbalkezes évszak, 
percenként elsírja magát hamar zavarában, 
pattanásos és ideges. Mégis mindenki tavasz lenne... 
legyünk mégis inkább tavasz, emberek! 
kezdjük mindig elölről az egészet; 
Talán a világ is most kezdődik el: 
ideges, kedves, robbanékony. 
Legyünk tavasz, fogjunk szivárványt 
hosszú szálú esőkből homlokunkra,  
mint egykor, iskolai kirándulásokon. – 
Legyünk tavasz, most másképp nem lehet 
átélni, túlélni nyarat, őszt, telet. 
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  Markó Béla még diákkorában írt versét küldte el nekünk szeretettel, kitartást 
kívánva az irodalomhoz, az olvasáshoz, szépséghez és igazsághoz...  
  Egyszerű vers 

Fiúk, amíg mi felnőttesdit játszunk, 
s próbálgatjuk az ünnepi igéket, 
játékainkkal valaki 
titokban olajra lépett. 
 
Vagányok lennénk, ha igaz 
– ilyen dörzsöltek a dolgok, 
néhanapján (ezt nem kell emlegetni) – 
a fogunk is csikorgott. 
 
Tisztaságunk, mint feldobott üveg 
egyensúlyoz a levegőben 
(idő kérdése az egész) 
belénk vághat még leesőben. 
 
Fiúk, amíg felnőttesdit játszunk, 
a játékokkal meglógott valaki. 
Nem fáj nektek, hogy nem maradt más, 
mint magunk felnőttnek vallani? 

  Pusztai János üzenete: „Tanuljatok, hogy soha semmilyen körülmények kö-
zött ne válhassatok erőszakos, eluralkodó, tőletek idegen elemek alantasaivá. A magyar 
népnek azokat a részeit, amelyekhez mi is tartozunk, az anyanyelv hibátlan megőrzése 
mellett a minél szélesebb körű ISKOLÁZOTTSÁG mentheti meg. A tanult embert 
nem lehet az orránál fogva vezetni. A kísértőknek pedig ne higgyetek, számotokra (is) 
csak egyetlen biztos menedék létezik: KÖZÖSSÉGETEK. Ezt a tanulságot adjátok át 
az utánatok érkezőknek.” 
  Szász János a fényképe mellett bátorító sorokat küldött: „Szeressétek az iro-
dalmat és a költészetet. Legyetek igaz emberek, akik megbecsülik embertársaikat, sze-
retnek élni, tenni, harcolni a jóért és a népért. Minden szeretetem a tietek, hiszen való-
ban igaz, hogy ti vagytok a jövő!”  
  Szentimrei Judit arra biztatott: „Ismerjétek meg minél alaposabban falutok 
eredetmondáját, népdalait, meséit, szólásmondásait, szokásait és helyneveit. De ne fe-
ledkezzetek meg a fazekasságáról, szőtteseiről, varrottasairól, gyógynövényeiről, de 
semmiféle hagyományáról, ami életeteket szebbé, teljesebbé teheti.”  
  Akciónkat tovább szeretnénk folytatni, hiszen felnőtt egy új nemzedék, s azó-
ta már Nobel-díjas írónk is van, reméljük, tőle is kapunk albumunk számára pár sort... 
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Hibaigazítás 

 
  Szerkesztési szempontokat figyelembe véve, a szerző beleegyezése nélkül tavaszi lapszámunkból kihagytuk Zsigmond István 
Legyen több eszed: nevelési, önnevelési tévutak és megoldásuk című cikkének mellékleteit. Most közöljük az elhagyott 
mellékleteket, ezúton is elnézést kérve a szerzőtől. 
 

II. melléklet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dohányos gondolkodása 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bántalmazó pedagógus gondolkodása 
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