
KRÓNIKA 

A sokszínű magyar nyelv 
A XI. magyar nyelv hete rendezvényei Somogy megyében (1977. III. 7—12-ig) 

Az idén tizedük évébe lépett magyar nyelv höteiinak rendezvénysorozatára ezút-
tal Kaposváron került sor. 1977. március 7-én, az ünnepélyes .megnyitón Pozsgay Imre 
kulturális miniszter méltat ta az eddig végzett munkát ós az anyanyelvi műveltség tár-
sadalmi jelentőségéről beszélt. Hangsúlyozta: „Az anyanyelv ápolása, tisztaságának 
védelme, az írott és beszélt nyelv közelítése és fejlesztése mindenkinek kötelessége. 
Nincsen semmi túlzás abban, ha ezeket a feladatokat kulturális forradalmunk köz-
ponti kérdései között t a r t juk számon. Az anyanyelv olyan csodálatos alkotása az 
emberi szellemnek, amit jól ismerni, tanulni és tanítani a műveltség alapvető felté-
tele." 

A megnyitó ünnepségen hangzott el Benkő Loránd akadémikus előadása, amely 
a magyar nyelv három évezredes történetét vázolva nyelvünk múl t jának jobb meg-
ismerésére ösztönzött. Az est programját nagyon jól egészítette ki Szentpál Mónika: 
Krónika az magyaroknak dolgairól c. előadóestje. Az előadásokat rendező szervek 
mintegy harmincféle anyanyelvi előadástéma közül választhattak, s a hét során ösz-
szesen több mint másfélszáz előadást rendeztek. A program összeállításakor Kazinczy 
Ferenc gondolatát ír ták fel mottóként: „A nyelv az legyen, aminek lennie illik: hív és 
kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez." A kibocsátott 
témajavaslatból a rendező szervek — a hallgatóság igénye alapján — leggyakrabban 
a következő témájú előadásokat kérték: A szép magyar beszéd, Az anya szerepe a 
kisgyermek beszédtanulásában, A somogyi nyelvjárások, A közéleti nyelv, Hogyan 
beszél a mai ifjúság?, A magyar szólások világa, Miről vallanak a somogyi helyne-
vek? stb. 

A magyar nyelv hete somogyi rendezvényeinek 57 előadója volt, ebből 37 somo-
gyi, a többiek Budapestről és az ország más egyetemeiről és főiskoláiról jöttek. Na-
gyon jó érzés volt megfigyelni, hogy egyetlen tudósunk sem tartot ta rangon alulinak 
az ismeretterjesztő munkát , s készségesen vállalkozott a nyelvtudomány eredményei-
nek bemutatására, a közönség kérdéseinek megválaszolására. Több napon át voltak 
vendégeink pl.: Imre Samu és Kálmán Béla akadémikusok, Deme László, Sebestyén 
Árpád, Szathmáry István egyetemi tanárok, Bachát László és Benkő László főiskolai 
tanárok, Grétsy László és Gulya János tudományos kutatók. A sort még lehetne 
folytatni. Külön köszönet illeti a Pécsi Tanárképző Főiskola magyiar nyelvtudományi 
tanszékének oktatóit, akik Temesi Mihály főiskolai tanár vezetésével — a jószom-
szédi kapcsolat példájaként — segítségünkre siettek, és több mint húsz előadást tar-
tottak. 

A hagyományos ismeretterjesztő előadásokon kívül még egyéb rendezvények is 
gazdagították a résztvevők anyanyelvi műveltségét. Minden általános és középisko-
lában megrendezték a szép magyar beszéd versenyét, a Tanítóképző Főiskolán emel-
lett még meseimondó verseny is volt. Ez utóbbin a bíráló bizottság a leendő tanítók 
meseválasztását, kapcsolatteremtő képességét és nem utolsósorban a kifejező, szép 
magyar beszédet értékelte. Ezen a héten a legtöbb iskolában és if júsági klubban já-
tékos anyanyelvi vetélkedőt rendeztek, a Tanítóképző Főiskolán pl. 15 csapat versen-
gett a díjakért . 

A nyelvi játékok összeállításához nagy segítséget nyújtot t a kaposvári megyei 
könyvtár bibliográfiája és forgatókönyve, s a helyi előadók számára is készítettek 
egy színvonalas ajánló irodalomjegyzéket. Más iskolákban ünnepélyes szakköri ülés 
vagy rendhagyó nyelvtanóra fo rmájában kapcsolódtak az ünnepi hét programjához. 

A magyar nyelv hete szervező bizottsága — a mozgalom történetében először — 
szókincsgyűjtő pályázatot hirdetett. A kiíráskor a honismereti mozgalom munkásaira, 
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a nyelvjárási anyaggyűjtés régi és ú j önkéntes munkatársaira számítottunk. Nem 
','salódtunk bennük, hiszen a rendelkezésre álló rövid idő ellenére a felhívásnak nagy 
sikere volt. A pályázatra nyugdíjas és működő pedagógusok, diákok és más foglal-
kozásúak küldték be munkáikat , összesen 22 dolgozatot. A bíráló bizottság vezetője 
Deme László egyetemi tanár volt. 

A ragadványnevek gyűjtésének témakörében kiemelt első díjat kapott a Krénusz 
János Altalános Iskola magyar szakos tanárainak munkaközössége, akik 11 felső ta-
gozatos osztály mintegy 400 tanulójának iskolai ragadványneveit gyűjtötték össze és 
dolgozták fel tudományos alapossággal. Második díjat Simon József postafelügyelő 
nyert balatonszentgyörgyi ragadványnév-gyűjtésével. A harmadik díjat Kiss Lajos-
né tanárnő kapta Tapsony és Nagyszakácsi ragadványnevei c. pályázatáért. 

A második meghirdetett pályázati téma tájszójegyzék összeállítása volt egy so-
mogyi település nyelvéből. Első díjat Mike Györgyi: Lábodi tájszótára nyerte, több 
mint kétszáz valódi tájszóról készített szócikket. A bíráló bizottság három második 
díjat adott ki: az egyiket Rózner Katalin mosdósi tájszójegyzékének, a másodikat 
Magyar Julianna szógyűjtésének, aki a buzsáki lakodalom szakszótárát készítette el, 
a harmadikat Puska Rózsa göllei kendermunkáról szóló tájszógyűjtésének jut tat ták. 

A harmadik pályázati téma címe: Hogyan beszél a mai ifjúság? volt. Az első 
díjat dr. Fülöp László érdemelte ki a kaposvári Gyakorló Általános Iskola tanulóinak 
nyelvéről készített elemzéséért. Kónya Zsuzsa és Péter Ágnes közös dolgozatának 
tárgya diáknyelvi szójegyzék volt, ezért második díjat kaptak. A harmadik dí jat 
szintén diáknyelvi szókincsgyűjtésnek, Biczó Ilona pá lyamunkájának ítélték odia. A 
bíráló bizottság még négy dolgozatot érdemesített munkajuta lomra. 

A pályázók olyan természetű anyaggyűjtést végeztek, amelyet igazán csak önkén-
tes gyűjtők tudnak jól ellátni. A valódi tájszavak gyűjtésére ugyanis nem lehet kérdő-
ívet szerkeszteni, igazában ezeket csak passzív megfigyelőként tudjuk ellesni. A ra-
gadványnevek feljegyzését, történetük magyarázatát legjobban szintén csak a népi 
adatközlőik között élő honismereti munkások képesek elkészíteni. A pályázaton ezért 
szerepeltek eredményesen a falusi pedagógusok; de remény van az utánpótlásra is, 
hiszen a tanítóképzősök is „kitettek magukért", közülük öten nyertek különböző 
díjakat. 

A magyar nyelv hete befejezéseként Tessék kérdezni — a nyelvészek válaszolnak 
címmel magyar nyelvi fórumra került sor a Megyei Könyvtárban. A közönség érdek-
lődését jól bizonyította a sok érdekes kérdés és az élénk eszmecsere. 

A rendezvények mindenütt sikerültek, de a legnagyobb érdeklődés mégis a kis 
falvakban volt. Manapság nem mindennapos jelenség az, hogy 300—400 lelkes kis köz-
ségben 50—70 hallgató jöjjön össze, pedig ez pl. Kazsokban, Fonóban és más közsé-
gekben ezúttal így volt. A helyi tanácsok, tsz-vezetők tevékenyen bekapcsolódtak a 
szervezésbe, több esetben autóbusszal szállították egyik községből a másikba az érdek-
lődő hallgatókat. Jól vizsgáztak a falusi pedagógusok is, akik előadóként vagy az elő-
adások szervezőiként munkálkodtak. 

A somogyi magyar nyelv hete legnagyobb eredménye az, hogy ráirányította a f i -
gyelmet az anyanyelvre, a helyes nyelvhasználat és az anyanyelvi műveltség fontos-
ságára. Somogyban ezt megelőzőleg a magyar nyelvtudományi ismeretterjesztő munka 
nagyon gyenge volt, a közönség nem is igen igényelte. A jövőre vonatkozóan remél-
hető, hogy az anyanyelvi nevelés közügy lesz, s folyamatos nyelvművelő tevékenység 
bontakozik ki. 

Király Lajos 

„Emberileg is részesévé kell válni a hagyománynak s ezzel egy embercsoport lel-
ki életének. Csak így jutunk hozzá ahhoz, ami másképp nem adható át, mint élő 
lényről élő lényre, szemtől szembe való találkozással." 

Kodály, 1933 
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