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BESZEDMUVESZETI VETELKEDOI
A SZGNYN KERETEBEN
,

A Szarvas Gabor Nyelvmuvelo Napok rendezvenysorozatciban
1991-tol szerepe1beszedverseny a k6zepiskolak tanu16iszamara.
A beszed az emberi vise1kedes nem elhanyagolhat6 resze. A
sz6hasznalatt6l es a mondatszerkesztestol, valamint a temavalasztast6l es a kiejtestol fiiggoen lehet kulturalt es kifejezo vagy
kulturcilatlanes kifejezestelen a k6z6lniva16 es a beszed. Eppen
ezert a szep es helyes beszed fejlesztese 6sszetett nevelesi es oktatasi feladat.
Az egyes es hatekony beszed elsajatitcisarendkiviil fontos, am
kicsit sem egyszerii es k6nnyii folyamat. Az emberek k6z6tti
kommunikaci6t ugyanis rengeteg tenyezo befolyasolja: a beszedkeszseg, a k6zlest kisero emberi megnyilatkozasok, sot az erzekenyseg is. A beszelonek tehat tudataban kelllennie a nyelvhasznalat mindnyajunkra ervenyes k6t6ttsegeivel, szabalyaival.
Amikor 1991-ben az adai SZGNYN szervezobizottsaga ugy
d6ntott, bogy uj versenykategoriaval boviti a Nyelvmuvelo Napok musorat, elsodleges celunk a k6zepiskolasok beszedmuvelese volt. Egyre gyakrabban hangzik el az a szomorUmegallapitas,
bogy mar beszelgetni sem igen tudunk egymassal. A tapasztalat
sajnos igazolja ezt a kijelentest, hisz foleg a fiatalok k6reben egyre iiresebb, felszinesebb es igenytelenebb a beszelgetes. Az iskolai anyanyelvoktatas, es a csaladi neveles nem bizonyul elegendonek a helyes es kulturalt beszed kialakitasaban. Dj lehetoseget es
alkalmat kerestiink a helyes nyelvhasznalat fontossaganak tudatositcisaban, ugyanakkor 6szt6nzest es batoritcist akartunk adni a
nyelv 6nallo, kreativ hasznalatara.
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Sokat toprengtiink azon, hogyan tudnank olyan beszedversenyt tartani, ahol egy irodalmi alkotas miiveszi interpretalasa
mellett legfObbkovetelmeny a szep, szabatos, helyes magyar beszed lehet A pr6zamond6 versenyeken ugyanis a hangsuly a
miivek erzelmi megkozelitesen van. De ugyanilyen fontos az ir6
gondolatanak a kozlese is, ami sziiksegesse teszi, bogy ne esak
erzelmileg, hanem gondolati sikon erzelemmel kozelitsiink a
miihoz. Marpedig ha egy ir6 gondolatat akarjuk kozolni, akkor a
miiveszi elOadasnakarra kell torekedni, bogy a hallgat6sagot erzelmileg es ertelmileg is megerintse. A szabadon valasztott pr6zai mii elOadasavala versenyzok ennek a kovetelmenynek tehetnek eleget, vagyis a gondolati tartalom kozlese serail szUkseg
van erzelmi azonosulasra, a lelek langjara. Igy a vetelkedo else
meneteben a tanul6k szabadon valasztott pr6zai miivet adnak elo
ketperees idotartamban. Ezzel azonban nem tettiink eleget teljesell a kitiizott eelunknak. A miiveszi interpretalas ugyanis nem
ad lehetoseget a nyelv onall6, teremto hasznalatara. A verseny
masodik fordul6jaban a tanul6knak azt a feladatot adtuk, bogy
egy ismeretlen szoveg tizperees memorizalasa titan annak lenyeget, iizenetet atadjak, sajat szavaikkal ujraformaljak. A veteIkedo masodik fordul6janak kovetelmenye a szep es szabatos mondatformalas, folyekony beszed, valasztekos stilus. Fontos az is,
bogy a versenyzo a szoveg iizenetet logikusan megszerkesztve
interpretalja, sot sajat gondolatait is hozzafiizze. Itt mar nem elegendo a velesziiletett eload6i keszseg, ugyanis sziikseg van a j6
beszedkeszsegre, gazdag sz6kinesre, bizonyos sz6noki tehetsegre es nem utols6sorban a versenyzo magabiztos fellepesere.
A beszedverseny ket fordul6javal sikeriilt egy magasabb szintii kovetelmenyrendszert tamasztanunk a versenyzokkel szemben es a kitiizott eel eleresehcz megfelelo format talalnunk.
Az eltelt kilene ev is ezt bizonyitja, hlSZa verseny iranti erdeklodes novekvo tendeneiat mutat. Az is fontos tenyezo, bogy a ver90

senyt a Belgnidi Oktatasiigyi Miniszteriumban is bejegyeztettiik.
Erre azert volt sziikseg, hogy az iskolaigazgat6k ne g6rditsenek
akadalyt a felkeszito tanarok es a versenyzo tanu16kele, es engedelyezzek a szabadnapot, valamint a lehetosegtol fiiggoen jaruljanak hozza az utik6ltseg megteritesehez. Az elso nehany esztendoben gyakran azt tapasztaltuk, hogy az iskolaknak nem allt erdekiikben a verseny tamogatasa, ugyanis az iskolaknak a versenyeken cleft eredmenyekrol sz6l6 jelentesekben nem lehetett beimi a
reszvetelt es a megszerzett helyezeseket, mert a Miniszterium azt
nem regisztralta es ertekelte az adott iskola javara.
Szab6 Szabados Ilona, a Szarvas Gabor NyelvmiivelO Egyesiilet eln6ksegi tagja es a Szarvas Gabor K6nyvtar korabbi igazf'gat6noje vallalta, hogy kerelmezze a vetelkedo bejegyzeset a
Belgradi Oktatasiigyi Miniszterium altal j6vahagyott versenyek
k6ze. igy az ut6bbi egy-ket evben rendezvenyeinken jelen volt
Uglar Fazekas Katalin, a Miniszterium altal kinevezett tanfeliigyelo. Rendezvenyiinket a Tartomanyi Kisebbsegiigyi Titkarsag is tamogatja. Elertiik, hogy az iskolak, ha nem is serkentik,
de legalabb nem gatoljak es kurtitjak a beszedverseny megszervezeset es megtartasat.
A verseny menete
A SZGNYN szervezobizottsaga minden evben mar a tanevkezdesre, szeptember I-jere k6zzeteszi a felhivast a beszedversenyen va16 reszvetelre a sajt6ban, radi6ban. A felhivast szerb
nyelven is postazzuk minden olyan vajdasagi k6zepiskolaba,
ahol magyar tannye1vii oktat6-nevelo munka folyik, megpedig
az iskolaigazgat6k es a magyar szakos tanarok reszere. EzenkiviiI ertesitjiik a magyar miivelOdesi es amator egyesiileteket is.
Iskolankent, illetve egyesiiletenkent ket tanu16jelentkezeset varjuk szeptember vegeig. A versenyt a SZGNYN kereteben rendszerint oktober h6nap masodik hetvegen tartjuk. A k6zepiskolak
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beszedversenyere csiitortokonkent a rendezveny elso napjan delelOtt 9 6rcit61 kernl SOT.

Az iinnepelyes megnyit6n a helyi onkormanyzat kepviseloi
iidvozlik a resztvevoket es nyitjak meg a SZGNYN rendezvenysorozatat, majd kis kulmrmiisor elOzi meg a versenyt, melyben
leginkabb kozsegiink kozepiskolasai es a Bart6k Bela Zeneiskola diakjai szerepelnek.
A beszedverseny szabalyait es menetet, valamint egyeb tudnival6kat a versenyzok szamara a vetelkedo vezetoje ismerteti:
1991-ben Molnar Csik6s Laszl6 egyetemi tanar
1992-tol Bajusz Goder Erzsebet magyartanar
1997-tol mostanaig Baranyi Zsuzsanna magyartanar.
A zsiiri tagjainak bemutatasa, majd a versenyzes sorrendjenek
meghatarozasa titan kovetkezik a verseny.
A verseny ket reszbol all:
Az elso fordul6ban a versenyzok az altaluk szabadon valasztott 2 perces pr6zai szoveget adjak elo.
A masodik reszben egy altaluk ismeretlen szoveget 10 percig
olvasgatnak, tanulmanyozhatnak, amit egyeni m6don, emlekezetbol kell elmondani. A versenyzok egyesevel jonnek be az eload6terembe, tehat az elOttiikelhangzott produkci6kat nem hallgathatjak meg. A sorszamok szerint minden versenyzo valamivel
kesobb kapja kezbe a szoveget, hogy kb. azonos idejiik legyen
osszeallitani mondanival6jukat es felkesziilni az eloadasra.
A verseny ket fordul6ja kozott 15-20 perces sziinetben uzsonnaval kinaljuk a versenyzoket es a kisero tanarokat. A verseny
es az eredmenyhirdetes kozotti sziinetet is tartalmassa tessziik. A
versenyzok megtekinthetik a kiallitast, amely a SZGNYN kisero
rendezvenye, vagy beszedmiiveszeti gyakorlatokon vehetnek
reszt.
Vegiil a beszMverseny ertekelese, az eredmenyhirdetes es a
dijkiosztas van soron. A versenyzoket az adai Miiszaki Iskola ta92

nul6i hitjak vendegiil a nap folyaman es kalauzoljak a rendezveny soran.
A versenyzesi sorrend
Az esetleges reszrehajlas elkeriilese vegett a tanul6k teljesen
ismeretleniil versenyeznek. A kezdeskor minden versenyzo hilz
egy sorszamot, ruhajara tiizi, bogy a biral6bizottsag es a kozonseg is j61lcithassa. Ez a szam a fellepesi sorrend szama. A versenyzok csak eredmenyhirdeteskor mutatkoznak be.
A sorszamokat ugy keszitjiik el, bogy a tanul6k a hatlapjara
felirhassak az adataikat, a felkeszito tanar nevet es az eloadott
szoveg szerzojet, cimet.
Bemutatkozas titan az adatlapokat osszegyiijtjiik.
A bira16bizottsag tagjai
A biral6bizottsag tagjait a SZGNYN szervezobizottsaga keri
fel es nevezi ki. A zsiiri osszetetelenek megvalasmsakor fO
szempontunk az, bogy hozzaerto, a beszedmiivelesben jaratos
szemelyeket keIjiik feI. Az elmult evekben helybeli, videki es az
anyaorszagb61 val6 jeles kozeleti szemelyisegek vallaltak a zsiirizest. Eddig a biral6bizottsag tagjai voltak:
Dudas Karoly, ir6
Csanyi Erzsebet, az Ujvideki Egyetem BOlcseszettudomanyi
Kar Magyar Tanszekenek tanara
Molnar Csik6s Laszl6, az ujvideki Magyar Tanszek a zombori
Tanit6kepzo Kar tanara
Hajnal Jeno, a zentai Thurz6 Lajos Kozmiivelodesi Kozpont
igazgat6ja
Vincze Erzsebet, nyugalmazott magyartanamo
Wacha Imre, egyetemi adjunktus, Budapest, Eotvos L6rant

Tudomanyegyetem

.

Kun Jano~, debreceni tanar es eload6miivesz
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Krekity alga, a Vajdasagi Magyar Versmond6 Egyesiilet eln6ke.
A zsuri tagjai minden alkalommal reszletes ertekelest adtak az
elhangzott produkci6r61. Velemenyeztek a beszedtechnikat, a
sz6vegvalasztast, a hangsulyt es hanglejtest, az el6ad6i teljesitmenyt, valamint a versenyz6k 6na1l6 nyelvhasznalatat. Kiemeltek a pozitivumokat, ramutattak a hianyossagokra es tanacsokat
adtak a versenyz6knek.
A biral6bizottsag d6ntesei minden alkalommal korrektak, becsiiletesek es helyenval6ak voltak, amit a versenyz6k, a felkeszit6k es a k6z6nseg reagalasai is igazoltak. Egyetlen eszrevetel es
keres az volt, bogy a zsuri ne stopper6raval merje a ket perces
id6tartamot a szabadon valasztott pr6zai sz6vegek el6adasakor.
Amikor is szigoru k6vetkezetesseggelleallitottak a versenyz6ket
mert kifutottak az id6b6l, megfosztottak a hallgat6sagot a mu
csattan6jat6l, a versenyz6ket pedig az el6adas teljesseget6l, tehat a produkci6 befejezetlen maradt. Az eszrevetelt helyenval6nak tartottuk a szervez6bizottsag es a zsuri tagjaival. Az6ta csak
abban az esetben allitja le a zsiiri a versenyz6t, ha drasztikusan
atlepi a megszabott id6tartamot.
A biral6bizottsag tagjainak egy evben sem volt k6nnyii dolguk, hisz 6ssze kellett vetni es ertekelni a versenyz6knek mindkM fordul6ban nyiIjtott teljesitmenyet, megis minden alkalommal hozzaert6, alaposan atgondolt, merlegelt es ertekelt d6ntest
hoztak.
A verseny resztvevoi
A verseny felhivasra minden evben szep szamban jelentkeztek a k6zepiskolas tanul6k gimnaziumokb6l, szakk6zepiskolakb6l egyarant.
Az els6, 1991-ben megtartott, mondhatnank kiserleti j ellegu
beszedverseny sikeren felbuzdulva, egyre t6bb k6zsFgb6ljelent94

keztek versenyzok.
1992-ben Szabadka, Topolya, Szenttamas, Ada, Zenta, Ujvidek 12 kozepiskolajab61 23 magyar ajku tanul6 es Magyarorszagr61,Veszprembol 2 diak vett reszt a beszedversenyen.
1993-ban meg ket kozsegbol, Becserol es Cs6kar61 is jelentkeztek, a hataron mlr61pedig Bonyhadr61 erkeztek versenyzok.
1994-ben a vajdasagl kozepiskolakb61 25 magyar ajkU diak,
valamint Magyarorszagr61, Mak6r612 diak versenyzett.
1995-ben 25 tanul6 jelentkezett vajdasag kozepiskolaib61, es
a hataron mlr61Gyergy6alfalub61, Mak6r61es SzentesroI.
1996-ban Bonyhadr61, Szentesrol, Mak6r61, Ujvidekrol, Becserol, Zentar61, Cs6kar61, Topolyar61, Szabadkar61 es Adar61
osszesen 27 tanul6 nevezett be a beszedversenyre.
1997-ben 13 vajdasagi es a mak6i kozepiskolakb61 erkeztek
versenyzok.
1998-ban 27 versenyzo erkezett. EIso izben vettek resz a
becskereki (Zrenjanin) kozepiskolasok a beszedversenyen. A hataron mlr61 ebben az evben csak a romaniai Gyergy6alfalub61
jottek diakok.
1999-ben 7 kozseg 12 kozepiskolajab61 es 1 miivelodesi
egyesiiletbol osszesen 24 versenyzo jott el a kozepiskolasok beszedversenyere.
A letszamot illetoen nem volt nagy elteres az elmult evek beszedversenyein. Annak ellenere, bogy iizemanyaghiany es anyagi gondok nehezitettek a kozlekedest, a benevezett versenyzok
csak nehany alkalommal nem tudtak reszt venni a vetelkedon. PI.
Kikindar61 1994-ben es Zrenjaninb61 1999-ben, mig a hataron
mlr61tobbszor nem erkeztek meg a diakok es kiseroik.
Azt tapasztaltuk, bogy a tanul6k minden alkalommal j61 ereztek magukat es igyekeztek kozepiskolas eveik alatt t5bbszor is
eljutni az adai Szarvas Gabor Nyelvrniivelo Napok beszedversenyere. brommel talalkoztunk ujra a mar ismeros arcokkaI. Sot,
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nehanyan a kozepiskola befejezese titan is eljottek nezokent,
bogy felidezzek a regi emlekeket es biztatast adjanak a versenyzoknek.
A szabadon valasztott pr6zai es kotelezo szovegekrol
A verseny elso reszeben szabadon valasztott pr6zai szoveget
kell eloadni ketperces idotartamban. A Jzovegvalasztas igen gazdag es sokszinii volt ugy hangulati, mint tartalmi szempontb61.A
klasszikus magyar es vilagirodalom pr6zai alkotasaib61 epp oly
gyakran valasztottak reszletet a versenyzok, mint a modem irodalmi miivekbol. Hangulata es tartalma, valamint rovid teIjedelme miatt valamivel gyakrabban hallottunk reszletet Orkeny Istvan Egyperces novellaib61. A szovegvalasztas szinte mindig
megfelelt a tanul6k elvarasanak es szemelyisegenek. A tanul6k
nyilatkozatai alapjan tudjuk, bogy a szoveg gondolati tartalma es
iizenete eppen olyan fontos szempont a valasztaskor, mint a j6
eloadhat6sag. A szabadon valasztott szovegek gyakran hordoznak mely es nagyon idoszerii mondanival6t, amelyek helyzetiinkre utalnak vagy a mai modem eletvitel buktat6ira mutatnak.
Ime nehany pelda: M6ricz Zsigmond: Rokonok, Karinthy Frigyes: Tanar ill kerem, Orkeny Istvan: A'legy, Karel Capek: Kinos tortenete, de nepmeset vagy annak reszletet is szivesen
mondtak a versenyzok.
A sokszinii es gazdag szovegvalasztas is igazolja, bogy a fiatalok tudatosan, tervszeriien kesziilnek fel a versenyre.
A kotelezo szoveget minden evben a szervezok jelolik ki. A
valasztasnal fontos szempont, bogy nevelo celzatUlegyen, ismereteket ny-ujtsones ona1l6 gondolatok kialakitasara serkentse a
versenyzoket. A szoveggel 10 percig ismerkedhetnek, majd
egyeni m6don, folyamatos e16adasban,valasztekos nyelvezettel
elo kell adniuk. A versenyzok az oveket megelozo produkci6kat
nem hallhatjak es a szoveget a fellepes sorrendjeben kapjak meg,
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bogy egyenlo eselyekkel kesziiljenek fel az eloadasra. A beszedverseny kotelezo szovegenek tematikaja valtozatos. Volt mar
helytorteneti, neprajzi, elettani es nyelveszeti tartalmu szoveg.
Egy alkalommal 1994-ben pr6balkoztunk a csaladi eletbol kiragadott mozzanatr61 sz616,befejezetlen szoveget adni, amit a versenyzoknek kellett egyeni m6don, otletesen befejezniiik. A feladat aranylag koMyiinek bizonyult, es a szinjatszas fele tolta el
az eloadasokat. Ami celunk pedig elsosorban a beszedkeszseg es
nyelvhasznalat megitelese es fejlesztese, ezert ezt a m6dot tobbe
nem alkalmaztuk. Komoly eropr6banak szamitott Illyes Gyula
Magyar beszed c. tanulmanyeb61, Kosztolanyi Dezso Nyelv es
lelek c. miivebol, Laszl6-Bencsik Sandor Vallomas az anyanyelvrol es Pentek Janos Beszelni kell! c. irasab61 kiragadott
reszlet. Nehanyan megtorpantak ugyan, de a legtobb versenyzonek sikeriilt megoldania a feladatot. A legjobbak csodalatosan
szep es onall6 gondolatfiizerrel tettek gazdagga es elvezetesse
produkci6jukat, ami igazan meggyozo erejii elmenyt ny-ujtotta
hallgat6sagnak.
.
Az 1997-ben megtartott SZGNYN beszedversenyenek kotelezo szovege: Laszl6 Bencsik Sandor Vallomas az anyanyelvrol
(reszlet).
Dijak es jutalmak
A beszedverseny vegen a zsiiri osszegezi a ket fordul6 eredmenyeit es ismerteti a vetelkedo dijazottjait. A szervezobizottsag
dijait az 1. a 2. es 3. helyezett versenyzo kapja. Ezenkiviil a zsiiri iteli oda a kiilondijakat is, amit a kiilonbozo egyesiiletek es civil szervezetek ajanlanak feI.
1992-tol az 1. helyezett tanul6 vandorserleget is kap, amit a
bonyhadi onkormanyzat (Magyarorszag) kepviseloi es a polgarmester ill, Oroszki Istvan, ajanlottak feI. A vandorserleget a zsiiri mindeDevben odaitelte a verseny gyoztesenek.
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1992-ben az elso harom helyezett penzjutalmat is kapott, amit
szinten a bonyhadi 6nkormanyzat es polgarmestere ajanlott feI.
A szervezobizottsag k6nyvcsomaggal es oklevellel dijazza az
elso harom legjobb versenyzot, ezenkiviil minden resztvevo kap
egy emlekk6nyvet: A SZG Nyelvmiivelo Egyesiilet kiadvanyat.
A kiil6ndijak leginkabb k6nyvjutalmak es taborozasok.
A dijakat H6di Eva, a Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Egyesiilet
eln6ke adja at.
Osszegezes:
A Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napok kereteben a k6zepiskolasok szamara rendezett beszedmiiveszeti vetelkedo letjogosultsagot szerzett az eltelt 9 ev alatt.
A verseny igen magas szinvonalu es egyre nepszeriibb, a tanul6k es tanaraik is szamitanak es kesziilnek fa. A k6z6nseg sem
elhanyagolhat6, minden evben szep szamu erdeklodo j6n el
meghallgatni a versenyzoket es ott vannak az arra erdemes altalanos iskolas tanul6k is, bogy k6zepiskolas korukra kedvet kapjanak a versenyzesre es a helyiikre lepve tovabb eltessek a nyelvmiivelo mozgalmat.
A kisero rendezvenyek celja, bogy valtozatossa, erdekesse es
emlekezetesse tegyek a vetelkedo napjat. A sziinetben a tanul6k
megtekinthettek a kiallitast, a verseny vegezetevel pedig fordulatos es elvezetes beszedmiiveszeti gyakorlatokon vehettek reszt,
amit Krekity alga, Kun Janos es Wacha Imre tartottak meg parszor.
A tanul6k es tanaraik szivesen ismerkednek es barcitkoznak,
tapasztalatcseret folytatnak, ami emeli a verseny j6 hangulatat.
Evrol eyre eros6dik benniik a tudat, bogy nyelviinket nem
csak orizni es apolni, hanem a sziviinkkel is tanulni kell. Beszelni ugyan nehez, de kell, mert j6, bogy elmondhatjuk, mi a szep,
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