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Megerősítette együttműködését az anyanyelvápolók erdélyi és magyarországi szövetsége Kolozsváron

A magyar nyelv őrzőinek „hűségesküje”

Továbbra is közösnek tekin-
tik céljaikat és munkáju-
kat az erdélyi és magyar-

országi anyanyelvápolók: Ju-
hász Judit, az Anyanyelvápolók 
Szövetségének elnöke és Pén-
tek János, az Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetségének elnöke 
a két szervezet között 2001-ben 
megkötött szerződés meghosz-
szabbítását írta alá szomba-
ton Kolozsváron. Az aláírás-
ra a 22. alkalommal megrende-
zett Aranka György Nyelv- és 
Beszédművelő Verseny kereté-
ben került sor az Apáczai Csere 
János Elméleti Líceumban, ahol 
erdélyi középiskolás diákok 
szép magyar beszéd, édes anya-
nyelvünk és versben bujdosó el-
nevezésű kategóriában mérték 
össze tudásukat. Az erdélyi mű-
velődésszervező, történész ha-
lálának március 11-én volt a 200. 
évfordulója, a róla elnevezett 
verseny szép magyar beszéd 
és az édes anyanyelvünk kate-
góriájának győztesei a magyar-
országi döntőkre jutnak tovább. 
Magyarországon 27 évvel ez-
előtt alakult a szövetség Bánffy 
György elnökletével, 1992-ben 

pedig létrejött az Anyanyelv-
ápolók Erdélyi Szövetsége. Kö-
zös céljuk a magyar nyelv hasz-
nálatának védelme és értékei-
nek felmutatása. Az együttmű-
ködés egyik legfontosabb terü-
lete az anyanyelvi versenyek 
szervezése. Eleinte az erdélyi 
versenyzők külön kategóriában 
szerepeltek az anyaországban, 
de kérésükre végül eltekintettek 
az úgynevezett pozitív diszkri-
minációtól, és egyforma meg-
mérettetésben van része min-
den versenyzőnek, függetlenül 
származási helyétől. „A szerző-
dés megkötésének másik célja, 
hogy szakmai együttműködés 
alakuljon ki a szervezetek kö-
zött, ezt közös konferenciákon, 
rendezvényeken keresztül va-
lósítjuk meg. Fontos célkitűzé-
sünk, hogy a fontos dolgok im-
már nem külön-külön, hanem 
egy kicsit közösen történjenek. 
Az együttműködés a mozgalom 
nemzeti keretben megvalósuló 
összefogását szolgálja” – nyilat-
kozta lapunknak Juhász Judit 
elnök. Rámutatott, a gyakorlati 
együttműködés megmaradt, és 
továbbfejlődött, mindazonáltal 

a szövetségek vezetői úgy gon-
dolták, dokumentumokban és 
a nyilvánosság számára is meg 
kell erősíteni az összetartozás 

tényét. Juhász Judit elmondta: 
a szerződés nem egy bizonyos 
időtartamra szól, de ha az utó-
dok majd úgy érzik, hogy újra 

„hűségesküt” kell tegyenek, a 
jövőben erre ismét sor kerülhet.

NÁNÓ CSABA

A jövőben is kiemelt céljának tekinti az együtt-

működést az erdélyi és magyarországi anya-

nyelvápolók szövetsége, amelynek vezetői az 

erre vonatkozó szerződés meghosszabbítását 

írták alá a hétvégén Kolozsváron. 

Fodor Sándor és „a szerénység ereje”Cseh Tamásra emlékeznek
Cseh Tamás énekes-dalszerző 
emlékét idézi A rajtam maradt 
télikabát című előadóest, ame-
lyet holnap 19.30-kor a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház kis-
termében mutatnak be a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Szín-
ház  művészei. Gajzágó Zsuzsa, 
a Tamási Áron Színház színé-
sze Cseh Tamás megidézésé-
re vállalkozott három zenész: 
Ráduly Zsófia (hegedű), Simó 
Lakatos Barna és Katona Dávid 
(gitár) közreműködésével. „Nem 
te vagy a fontos, hanem a dal” – 
így biztatta Cseh Tamást min-
den fellépése előtt Bereményi 
Géza, a dalszövegek szerzője. 
Gajzágó Zsuzsa szeretné Cseh 

Tamás dalait minduntalan elő-
venni, újraértelmezni, szelle-
mét életben tartani. A 2009-ben 
elhunyt Cseh Tamás, aki so-
ha nem készült énekesnek, és 
Bereményi Géza, aki kezdetben 
csak az íróasztalfiókjának írta 
dalszövegeit, az egyik legnép-
szerűbb és legfontosabb szelle-
mi páros a 20. századi énekmon-
dóink közül. A vers és a színház 
műfaja között elhelyezkedő pro-
dukció Cseh Tamás munkássá-
gának és életfilozófiájának az 
életben tartását tűzi ki célul, fel-
mutatva az ő műfaji sokoldalúsá-
gát, érzékenységét.

KISS JUDIT

„Nem nézte el a világnak azt, ami-
lyen, de megpróbálta úgy megkö-
zelíteni, hogy az emberség kerül-
jön ki győztesen. A szelídség ere-
je volt az övé” – így jellemezte Fo-
dor Sándort Gálfalvi Zsolt iroda-
lomtörténész azon a szombat esti 
kolozsvári kerekasztal-beszélge-
tésen, amelyen az öt éve elhunyt 
író-műfordítóra emlékeztek kor-
társai, tanítványai. Az Erdélyi Ma-
gyar írók Ligája (EMIL) – melynek 
Fodor volt az első elnöke – egész 
napos konferenciát szervezett, 
amelyen felidézték alakját, mun-
kásságát, annak újraértékelését, 
életműve súlypontjainak újragon-
dolását is megkísérelték az elő-
adók. Míg napközben tudományos 
szempontból vizsgálták életmű-
vét, a Magyarország főkonzulátu-
sának rendezvénytermében tar-
tott esti beszélgetésen – amelyen 
az író özvegye és leánya is jelen 
volt – a személyes emlékeké volt 
a főszerep.

Karácsonyi Zsolt EMIL-elnök 
köszöntője után Vallasek Júlia 
egyetemi docens a beszélgetés 
moderátorként arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Fodor Sándor szel-
lemisége ma is jelen van közöt-
tünk. Gálfalvi Zsolt irodalomtör-
ténész rámutatott: azt a nemze-
déket, amelyhez Fodor Sándor 
tartozott, nem szabad elfelejteni, 
és mostoha körülmények között 
is születhet élő, eleven irodalom, 
amely gazdagíthat, segíthet él-
ni, elviselni az újabb zord időket. 
Az író kortársaként személyes él-
ményét osztotta meg a jelenlévők-
kel. 1954-ben, amikor Fodor első 

kötete megjelent, egy nagyüzem-
ben mutatták volna be, de kide-
rült, a vezetőség a munkaidő le-
járta után kötelezné a haza készü-
lő munkásokat az irodalmi esten 
való részvételre, akik okkal zúgo-
lódtak emiatt. Fodor Sándor kér-
te végül, hogy engedjék haza őket, 
és a gesztus hatására jóval többen 
maradtak, mind tervezték. „Eb-
ben a meghiúsult irodalmi estben 
benne volt az, hogy lehet embersé-
gesen, okosan viselkedni a legne-
hezebb helyzetben, erőszak ese-
tén is” – jelentette ki Gálfalvi Zsolt.

Gálfalvi György irodalomkriti-
kus a második Forrás-generáció 
tagjaként emlékezett a nála idő-
sebb íróra, kifejtve, lázadó fiata-
lokként semmibe vették az idő-
sebbek javaslatait, Fodor Sándor 
volt az egyetlen, aki a lelkükhöz 
tudott szólni, akinek a tanácsa-
it meg is fogadták. Az író segítő-
készségét illusztrálandó elmesél-
te, hogy kezdő kritikusként nem 
tudva írógépen írni, Fodor Sándor 
kérte, hasson oda, hogy a beírónő 
gépelje be a cikkét, de az író maga 
ajánlkozott a feladatra, amit utána 
többször is megismételt. „Néhány 
évig nekem Fodor Sándor volt a 
gépírónőm” – fogalmazott Gálfalvi 
György, a fiatalok iránti gondosko-
dását hangsúlyozva.

Molnár Vilmos író, a Székely-
föld szerkesztője Fodor emberek-
be vetett bizalmát emelte ki, el-
mondva: miközben a sajtó tele volt 
Csibi István csíkszeredai vállal-
kozó – akit Fodor árvaházi gye-
rekként ismert meg – törvényte-
lenségeivel, az író képes volt ar-

ra, hogy személyesen megkérdez-
ze tőle, honnan van a hatalmas va-
gyona, és elhitte a választ, misze-
rint „garast garasra rakosgatva” 
gyűjtötte. Novelláinak, műveinek 
jó része is a bizalomról vagy a bi-
zalom hiányáról szól, mutatott rá.

Sántha Attila irodalomkritikus, 
aki az EMIL ügyvezető elnöke-
ként dolgozott együtt az írószer-
vezetet vezető Fodorral, elmond-
ta, sokakat meglepett, hogy a val-
lásos író miért vállalta el a fel-
adatot, hiszen „a társaság nem 
a visszafogottságáról volt híres”, 
Tempfli József egykori nagyvá-
radi megyés püspök egyenesen 
azzal vádolta őket, hogy műveik-
kel megrontják az ifjúságot. Fo-
dor Sándor ellenben úgy vélte, 
hogy „ez a fajta szabadszájúság 
is egyfajta istenkeresés”, mond-
ta Sántha Attila. Bár a jelenlévők 
Csipike írójának emberségét, em-
pátiáját, gondoskodását, embe-
rekbe vetettek bizalmát hangsú-
lyozták, rámutattak arra is, hogy 
„a jámbor Fodor Sándor” tudott 
kemény is lenni, ez volt jámbor-
ságának a fedezete. Erre A Hét-
ben több mint egy évtizedig kö-
zölt publicisztikai írásai a bizo-
nyítékok, mesélte az őt erre fel-
kérő Gálfalvi Zsolt, aki szerint 
„végig írta a harcos publiciszti-
kát, miközben hadakozott az el-
len, hogy ő politizál”. Rámutatott, 
Fodor Sándor mindig próbálta ér-
telmes, okos szívvel elősegíteni 
az emberek megértését, és má-
soknak is fogódzókat adott ehhez.

 
PAP MELINDA

Juhász Judit, a magyarországi és Péntek János, az erdélyi anyanyelvápolók szövetségének elnöke

Vásárhelyen énekli Cseh Tamás dalait Gajzágó Zsuzsa színésznő

Aranka György művelődésszervező, történész, író, 
költő, filozófus, esztéta 1737. szeptember 17-én szü-
letett a Kolozs megyei Széken, 1817. március 11-én 
hunyt el Marosvásárhelyen. Aranka György táblabí-
ró, a királyi táblán szolgáló jogász volt, aki a nagy-
szebeni és kolozsvári szabadkőműves páholyok tag-
jaként kezdeményezte az Erdélyi Nyelvmívelő Tár-
saság létrehozását. Nagyszabású szervezőmunkát 
folytatott, élnék levelezésben állt kora összes je-
lentős tudósával, azzal, hogy létrehozta a társasá-

got, gyakorlatilag az első magyar akadémiai intéz-
mény felállítását vívta ki, amelyhez csatlakoztak 
Döbrentey Gábor (Erdélyi Múzeum) és Kazinczy Fe-
renc kezdeményezései. Hivatali tevékenységein túl-
menően nyelvműveléssel, történelemmel, iroda-
lommal, filozófiával foglalkozott. Egész működése a 
felvilágosodás jegyében zajlott; az ember fő felada-
tát az elme művelésében látta. Aranka György sírjá-
nak helye ismeretlen, Marosvásárhelyen, a színház 
épülete mögött róla készült szobor őrzi az emlékét. 

Kétszáz éve hunyt el Aranka György
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