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A székely az a magyar nyelvjárási régió, amely keleti peremként a történelemben és a legújabb 

korban is leginkább megőrizte területi kiterjedtségét és sajátos karakterét. Funkcionális teljességével 

alapja és kifejezője volt mind a hagyományos népi kultúrának, mind a magasabb műveltségnek, 

irodalomnak. Alapja és kifejezője ma is a székely identitásnak. Az énlaki konferencia célja az, hogy 

számba vegye a történelmi hagyomány és örökölt változatosság mai továbbélését, változását, valamint 

azt, hogy a székelység magyar nyelvhasználata alárendelt jogi helyzetében miképpen képes 

alkalmazkodva ellenállni az államnyelvi és a globalizációs nyomásnak, miképpen válhat képessé arra, 

hogy megfelelően alakítsa a közmagyar (standard), a regionális köznyelv és a helyi nyelvjárás viszonyát. 

Nem kevésbé időszerű a székely nyelvjárás kutatásának értékelő számba vétele is. 

A főbb témakörök: nyelvpolitika, nyelvi jogok; nyelvjárás és identitás; nyelvjárás és népi kultúra 

kapcsolata; a székely és a többi (erdélyi) táji nyelvváltozat viszonya; a nyelvjárás és az oktatás-nevelés; 

a helyi professzionális beszélők (rádió, televízió, színház, egyházi nyelvhasználat) és a nyelvjárás; 

nyelvjárás – regionális köznyelv – közmagyar („magyarországi magyar”) viszonyának alakulása; 

nyelvjárás a kétnyelvűségben és a többnyelvűségben; elektronikus nyelvhasználat és nyelvjárás; a 

székely nyelvjárás kutatástörténete, a kutatások mai helyzete. 

 

A konferencia tudományos szervező bizottsága: 

Péntek János, akadémikus, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Kolozsvár 

Kiss Jenő, akadémikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Bali János, kutatási igazgató, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest 

Bodó Csanád, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Csomortáni Magdolna, egyetemi adjunktus, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

Bodó-Lukács Csilla, tanár, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest 

Rancz Teréz, tanár, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 

Szávai Márton, tanár, Énlaka 

Visy Zsolt, professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem 

 

 

A konferencián minden érdeklődőt szívesen látunk. Szállást és étkezést Dancs Alpárnál lehet 

megrendelni:  

email: alpardancs@gmail.com 

telefon: +40 744 223 332 

http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/Szallashelyek/Panziok/Enlaka.html; enlaka@yahoo.com. 
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szept. 13., 10 óra 

 

Bali János A székelyek nyelvi kultúrája a székely-

magyar nemzeti közösségnézőpontjából 

Molnár Gergely A székely nyelv értékei 

Szabó Gergely – Bodó Csanád Székely nyelvlecke énlakaiaknak. Autentikus 

hang a közösségi médiában 

Bodó-Lukács Csilla A székelyföldi középiskolások anyanyelvi 

tudatában, nyelvjárási attitűdjében mutatkozó 

különbségek 

szept. 13., 15 óra 

 

Prószéky Gábor - Oszkó Beatrix - Vargha 

Fruzsina 

 

Nyelvjáráskutatás, számítógépes módszerek, 

mesterséges intelligencia 

 

Csomortáni Magdolna 

 

A csíki nyelvjáráskutatás történetének főbb 

mozzanatai  

Bárth M. János 

 

A székely helynevek nyelvjárásiassága 

Szőcs Géza Egy családnév körüljárása avagy kik a 

Szôcsök és honnan jönnek? 

Máthé Dénes Farcsuka, kukumis, zsimbötöl és társaik 

Vázlat a homoródoklándi tájnyelv-

maradékról 

szept. 14., 9 óra 

 

Rancz Teréz A góbéskodás hatása a székely nyelvjárással 

szembeni attitűd alakulására Felső-

Háromszéken 

Petteri Laihonen - Peti Lehel „Nagyon hamar kiderült, hogy nem tudok úgy 

foglalkozni velük, mint a székelyföldi 

gyerekekkel”. A moldvai csángómagyar 

oktatás nyelvi céljai a tanárok szempontjából 

Sántha Attila A székely mint „titkos nyelv”.  

Nyelvi revitalizációs lehetőségek a fiatalok 

körében 

Lőrincz József A nyelvváltás sikeréért székely falusi 

iskolában 

Hoppál Péter Népzenetörténetünk réteglenyomatai 

Székelyföld dallamkincsében 
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Visy Zsolt  

 

Nyelvi sokszínűség a Kárpát-medencében – a 

kisnyelvek helye és szerepe Európa 

kultúrájában 

Fazekas Tiborc A székely nyelvjárás különleges hajtása, a 

bukovinai székelyek nyelve 

Pál Helén A bukovinai székelyek nyelvjárása és 

identitása Magyarországon (kitekintéssel a 

határon túlra került csoportjaikra is) 

Bencze Lóránt Töprengés a magyar nyelv jövőjéről 

Péntek János A székely nyelvjárás kivételes helye és 

helyzete a változó időben 

 

 

 

  

 

 


