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Szende Virág: 

Anyanyelv és iskola az ezredfordulón 
(Beszámoló az egri anyanyelv-oktatási napokról) 

1996. július 8-tól 11-ig immár negyedszer gyűltek össze erre a to-
vábbképzés jellegű konferenciára az általános és középiskolai, valamint a 
felsőoktatásban résztvevő tanárok. A konferenciának három intézmény 
volt a szervezője: a Magyar Nyelvtudományi Társaság, az Anyanyelvápo-
lók Szövetsége és az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola magyar 
nyelvészeti tanszéke, helyszíne pedig a főiskola hagyományt és szellemet 
őrző épülete. 

A tanácskozás aktualitását a magyar honfoglalás ezeregyszázadik 
évfordulója, valamint az első magyarországi (a pannonhalmi) iskola meg-
alapításának ezredik évfordulója adta. A történelmi megemlékezésen kívül 
közrejátszott az a tény is, hogy megszületett az új közoktatási törvény, s 
így alkalom adódott az iskolarendszer változásainak, s ezzel együtt az 
iskola jövőjének a tárgyalására is. A konferenciának volt egy újdonsága is, 
ami miatt intézetünk különösen érdekeltté vált a részvételben, mégpedig 
az, hogy ezúttal ötvenöt, határokon túl működő magyartanár is jelen volt a 
megközelítőleg háromszázötven résztvevős találkozón. 

Mind a megjelentek létszáma, mind a program dús volta miatt csu-
pán két plenáris ülést irányzott elő a rendezőség: az első napon és az utol-
són. A főiskola főigazgató-helyettese, Kaló Ferenc, Eger város polgármeste-
re, Ringelhahn György és a Magyarok Világszövetsége megyei szervezeté-
nek elnöke, Morvay Sámuel köszöntötte az egybegyűlteket. A plenáris ülés 
első előadását Benkő Loránd akadémikus, a Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság elnöke tartotta. Tárgya a két évezredes társadalmi fejlődés és ebben 
a magyar nyelv honfoglalás kori állapotának bemutatása volt. A 
Művelődési és Közoktatási Minisztériumot képviselő Honti Mária államtit-
kár előadásában az anyanyelvet szellemi hazának minősítette, és a szociá-
lis folyamatok táplálójaként is értékelte. Az első nap harmadik előadója 
Bánffy György, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke volt, aki 
meggyőző erejű, szenvedélyes beszédben hívta fel a figyelmet a nyelvi 
környezetszennyezés veszélyeire, követelte a médiumok tiszta magyarságú 
beszédét, kiemelte a kultúrpolitika felelősségét. 

Délután Raisz Rózsa elnökletével Deme László "Anyanyelvi kultú-
ránk jelene és jövője" címmel a "nem felelni a nyelvről, hanem használni" 
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elv alapján az anyanyelv értékhordozó hatásáról szólt. Jeleníts István 
"Lélek és anyanyelv" címmel ember és nyelv viszonyáról beszélt történelmi 
távlatokban is. Péntek János a kisebbségi nyelvmegtartás problémáját tag-
lalta. A román diszkriminizáció a felsőfokú képzésben is érvényesül, a 
népességcsökkenés pedig belülről fenyeget sorvadással. A felnövő nemze-
dék nyelvi képességei veszélyeztetve vannak (például helyesírása fokoza-
tosan romlik). 

A három következő napon három szekcióban folytak párhuzamosan 
az előadások, összesen kilencven előadás hangzott el, melyek a konferen-
ciáról összeállított kötetben meg fognak jelenni. A konferencia címének 
megfelelően az első nagy témacsoport a történetiség köré tömörült. Ebben 
a témában tartott előadást Benkő Loránd a középkorról, Nyirkos István 
nyelvünk uráli rokonságáról, Mészáros István az ezer évvel ezelőtt Pan-
nonhalmán alapított első magyar iskola történetéről. A történetiség elve 
számos előadásban bontakozott ki a mai nyelvhasználatban is érvényesülő 
szempontként. Ebben a témakörben tartott előadást többek között: Kiss 
Jenő, Tolcsvai Nagy Gábor, Guttmann Miklós, Szűts László. Szerepelt még 
a témák között a grammatika- és a nyelvműveléstörténet, a nyelvrokonság, 
a névtörténet. 

A nyelvi rendszer és állomány témakörében a grammatikáról szóltak 
az előadások: Keszler Borbála, B. Fejes Katalin, Pásztor Emil előadásában. 
A szövegtan témakörének előadásai egy szekció teljes munkanapját töl-
tötték ki, délelőtt Petőfi S. János vezetésével, délután Békési Imre irányítá-
sával. Az irodalom művészi szintű szövegeinek elemzésével több előadás 
is foglalkozott, közöttük Gáspári László Pilinszky János költészetével, 
Heltainé Nagy Erzsébet egy Sinka István-verssel, Fehér Erzsébet a hasonlat 
és versszerkezet összefüggéseivel, Boda I. Károly a számítógépes vers-
elemzéssel. 

Az iskolafokok nevelési gondjai, módszerei, a kisiskolások anya-
nyelvi nevelésének problémái témakör egy teljes, szekcióülést foglalkozta-
tott. A 6-9 évesek ugyanis életre szóló útravalót kaphatnak nyelvi művelt-
ségük megalapozására. Ebben a szekcióban többször szóba került a Nem-
zeti alaptanterv gyakorlati alkalmazásának kérdése. Az előadók között 
szerepelt Hangay Zoltán, Kernya Rózsa, Hernádiné Hámorszky Zsuzsan-
na, Albertné Herbst Mária. 

A magyar nyelv határokon túli tanításának állapotáról, helyzetéről és 
törekvéseiről Péntek János már említett elemzésén kívül beszámolót kap-
tunk Fóris-Ferenczi Ritának "A romániai oktatási reform csapdái" című 
előadásában. Az oktatásirányításba ugyanis a szakmaiságon kívül beleszól 
a kisebbségpolitika is. A rendszerváltozást követő új törvény, amely de-
mokratikus oktatást és pluralizmuson alapuló nevelést ígér, a gyakorlati 
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alkalmazásig jutva elködösödik, s ezért a pedagógiai szabadság csorbul. 
Szlovéniában Lendván, a muravidéki lakosság központjában magyar nyel-
vű oktatás is folyik, erről Bokor József mondta el gondolatait. Erről a témá-
ról, mint tankönyvszerző jómagam is beszámolót tartottam. 

Külön szekcióülés foglalkozott a nyelvművelő mozgalmak, verse-
nyek ismertetésével. Hallhattunk az Anyanyelvápolók Szövetségének sok-
irányú tevékenységéről. Sor került a konferencián tankönyvek bemutatásá-
ra, ismertetésére is. Itt a kisiskolás kortól az egyetemig számos új kiadványt 
ismerhettünk meg. 

A konferencia tematikus gazdagsága szinte zavarbaejtő volt, de a 
szervezés kifogástalan volta lehetővé tette a szekciók közötti vándorlást, 
ezzel megadva a lehetőséget a választáshoz. A konferencia szervezőinek 
csak köszönetet mondhatunk ezért a csodálatos élményért. 

Tallér Mária7 

Egyetemi élet Koreában 

Más földrész, más ország és egészen más egyetemi élet. Az igazán jó 
egyetem nem az, ahol kiváló tanárok tanítanak, hanem az, amely olyan 
campusszal rendelkezik, amelyen legalább egy nagy tó van, és hegyek 
között fekszik. 

Nos annak az egyetemnek, ahol magyar tanszék is van, ahova en-
gem meghívtak, ilyen az egyik campusa, mintegy két órányi buszozásra a 
fővárosi campustól. Ez természetesen egy drága privát egyetem, és így 
semmiféle állami szervnek nincs beleszólása abba, hogy ezen az egyete-
men mi folyik vagy mi nem. így történhetett meg, hogy egy magyar okta-
tással foglalkozó delegációnak nem engedték meg, hogy meglátogassa az 
egyetemet. Azt mondták, az idő nem alkalmas, most nem virágzanak az 
orgonák, jöjjenek orgonavirágzás idején! Ez nem vicc! Főnököm, aki né-
metül tud, tanterv helyett közölte velem, hogy az egyetemi tanulás célja 
nem ugyanaz, mint Európában, hanem hogy a diák négy évig jól érezze 
magát, szórakozhasson a tanáraival együtt. Ezért van egy szemeszterben 

7 A szerzőt Koreában sok néven nevezték. Pl. Csabane Kiss avagy kissé spanyolosan 
'Cascabana1, de neki a legjobban a Mária úr tetszett. 
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