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Málnási Ferenc 
 

Ti szók, kik egy világot átöleltek… 
 

Második emlékkönyv, 1996–2010 
Georgius Aranka Társaság, Kolozsvár 
Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010 

 
„Hogy a nemzeti nyelvnek kipallérozása és kimívelése egy hazában igen 

hasznos és minden jó hazafiaira ’s leányaira nézve érzékeny dolog legyen…” –  
írta Aranka György „A Magyar Nyelv mívelésére utat készitő Társaságnak Fő 
Titoknoka”. 

Az Aranka György plakett és az Apáczai Csere János Líceum képe után a 
15 éves múltra visszatekintő nyelvművelő kör, és az 1994-ben megalakult 
Georgius Aranka Társaság emlékkönyve első írása tisztelgés névadója előtt.  
Egyed Emese elnök és Kovács Katalin köszöntője után Misztrik Jolán a Geor-
gius Aranka Társaság megalakulásáról, céljairól számol be, és rendezvényeit, a 
Társaság alapítóit, vezető testületét, tagjait és a rendezvények szervező kö-
zösségét sorolja, és  a  Szivárvány havasán…  cím alatt az 1996–2010 között meg-
szervezett  Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Versenyről szólva újra 
Aranka Györgyöt idézi: „az Anyai Nyelv köti összve az Elméket.” 

Majdnem száz oldalon át köszöntők, visszaemlékezések, emlékek, véle-
mények sorakoznak Vörös Alpár, Szőcs Judit, Péntek János, Wacha Imre, 
Benkes Zsuzsa, Nagy L. János, Jancsó Miklós, Albert Júlia, Matula Ágnes, Ke-
rekes Barnabás, Erdélyi Judit és több versenyző tollából. 

Az emlékkönyv köszönettel sorolja fel a tiszteletbeli meghívottak, a bírá-
lóbizottság elnökei, tagjai, a feladatlapok szerkesztői és a majdnem 100 felké-
szítő tanár nevét, és azokét is, akik az írásbeli feladatok javításában részt vettek. 

A következő 34 oldalon bőséges válogatást kapunk a versenyek feladatai-
ból, ezekből a jövendő versenyzők kaphatnak tájékoztatást és főleg kedvet, 
arra, hogy lépjenek elődeik sorába, készüljenek a következő évek versenyeire. 
Milyen versenyre?  Az Édes anyanyelvünk írásbeli és szóbeli feladataira, a Szép 
magyar beszéd szövegértelmezési, szövegjelölési feladataira, vagy a Versben bujdosó  
verseny szövegeinek elmondására, a kötelező versek mellett a maguk vá-
lasztotta költemények bemutatására is. 

Hatvankét oldalon az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny 
1996–2009 közötti eredményeit kapjuk, az oldalakon a tanulók neve, iskolája és 
felkészítő tanárának neve sorakozik. Az első  három évben két-két versenyben 
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12–16, 1999-től pedig három-három versenyszámban  15–20, de sokszor 25–
36 diák neve. Huszonhárom oldalon 40 fotó örökíti meg a versenyeket, a Szé-
ken tartott díjkiosztó ünnepséget, a bírálóbizottságot, a zsűritagokat, a szakmai 
értékelők résztvevőit, a felkészítő tanárokat, az Aranka-verseny szervező kö-
zösségét. 

Győrben, a Péchy Blanka által alapított és Kazinczy Ferencről elnevezett 
Szép magyar beszéd 2009. évi versenyről szóló beszámoló után a Kazinczy-érmet 
nyert diákok neve, iskolája és felkészítő tanárának neve sorakozik. Az 1995 és 
2009 között megtartott versenyeken mintegy 40 diák tért haza boldogan díjával, 
és azzal a tanáccsal, amelyet Kazinczy Ferenc fogalmazott meg:  „A nyelv az 
legyen, aminek lennie illik: hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a 
lélek gondol és érez.” 

Sátoraljaújhelyen, az  Édes anyanyelvünk  nyelvhasználati verseny országos, 
Kárpát-medencei döntőjéről is hangulatos beszámolót olvashatunk, majd a 
Kazinczy-emlékplakettet nyert diákok neve, iskolája és felkészítő tanárának 
nevét olvashatjuk. 1995 és 2009 között majdnem 50 diákversenyző, akik közül 
a 2008-as résztvevők már a Széphalmon megnyílt Magyar Nyelv Múzeumát is 
meglátogathatták. 

Az anyanyelv ösvényein – egy továbbképző tanfolyam margójára írt so-
rokból megtudjuk, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Bolyai 
Nyári Akadémia, az  Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, valamint az Aranka 
György Nyelv- és Beszédművelő Kör 1999-ben már harmadszor tanfolyamot 
szervezett a beszédkört vezető tanárok számára. 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által rendezett Bolyai Nyári 
Akadémia 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban Nyelv – szöveg – stílus témakörben  a 
szövegértő olvasás és a szövegek megszólításának elméleti és gyakorlati kérdé-
seit kínálta a hallgatóknak – abban a szellemben, amelyet Parancs János  A nyelv 
dicsérete  című versében is megfogalmazott: „…egymás nélkül semmit sem ér a 
szó, egymás nélkül semmit sem ér a nyelv.” A tanfolyamon /továbbképzőn és 
a kiránduláson résztvevőket 12 kép is megörökíti. 

A Georgius Aranka Társaság legfiatalabb nyári rendezvénye a Kerekes 
Barnabás megálmodta Ifjúsági Anyanyelvi Tábor, amelyet 2009-ben Zsobokon 
tartottak, ahol az anyanyelvápolással szívesen foglalatoskodó diákok találkoz-
hattak, beszélgethettek, barátkozhattak. A táborról néhány résztvevő beszá-
molója alapján kaphatunk képet. 

Az egyes fejezeteket Aranka György, Kosztolányi Dezső, Kazinczy Fe-
renc nyelvi idézetei vezetik be, s a kötet végén Szilágyi Domokos Anyácska, 
édes… kezdetű verse olvasható. 
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Köszönjük a Georgius Aranka Társaságnak, a kötet szerkesztőinek és a 
Stúdium Könyvkiadónak a tartalmas, esztétikai szempontból is míves, sokunk-
nak sok örömteli perceket hozó kötetet. 

 
 


