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A JUGOSZLA VIAl MAGYARSAG
KOREBEN AZ EZREDFORDULON

Szarvas Gabor NyelvmiivelONapok harmine eves jubileuma
alkalmab61 szeretnenk kiadni jelen k6nyviinket. Szeretnenk feleleveniteni a rendezveny sorsat, a kezdetekt61napjainkig, a feledes homalyat61 meg6vni nevezetesebb esemenyeit, emlekeit, es
szeretnenk ertekelni szerepet a nye1vmiive16tevekenysegben.
Sajnos, sokan ninesenek mar az e16ksoraban azok k6ziil, akik
utjara boesatottak a rendezvenyt. Masokat olyan komoly serelmek, ganesok, megrovasok ertek hivatalos - es nemhivatalosk6r6k reszer61, bogy maig nem tudtak mltenni magukat mindezen. A megemlekezes teljessegehez nagyon hianyoznak 6k.
Mindez azonban egyiitt igy ad hiteles kepet a rendezveny harmine eves t6rteneter61,azokr61a hatterviszonyokr61, amelyek lehet6ve tettek meg 1970-ben az els6 Nyelvmiive16 Napok megszervezeset, s e viszonyok valtozasair61, alakulasar61, amelyek
k6zepette harmine even keresztUl a rendezvenyt megszerveztek.

A nyelvrniiveleses a nyelvrniivelornozgalorn

.

Manapsag t6bbsz6r is felmeriil a kerdes, bogy sziikseg van-e
egyaltalan nyelvmiivelesre, nyelvvedelemre, es f61eg van-e ertelme egyaltalan az ilyen tevekenysegnek. Szembe lehet-e szallni, vagy meg lehet-e akadalyozni a "nyelvromlast" a hagyomanyos nyelvmiive16tevekenyseggel, vagy teljesen hiabava16 faradozas ezzel foglalatoskodni? Pro es kontra rengeteg ervet tudflank felhozni. Az ellenz6k gyakran a nyelvmiive16kszemere ve11

tik, bogy "szellel szemben..." tevekenykednek, nevezetesen a
nyelv spontan fejl6dese utjaba pr6balnak allni, s ugyse sikeriil
akar egy embert is rabimi arra, bogy feladja megszokott kenyelIDes,am hibas beszedjet, sz6hasznalatat. Kisse profan parhuzammal mondhatnank erre, bogy hiszen nem sok embert sikeriilt eddig lebeszelni szenvedelybetegseger61, a dohanyzasr61,alkoholizalasr61, kabit6szer elvezetr61, s megse azt valljuk, bogy minek
foglalkozunk veliik, hanem inkabb elegtelennek erezziik az ertiik
tett faradozast. Igy lehet ez valahogy a nyelvvedelemmel is. Inkabb kevesnek erezziik a nyelv vedelme erdekeben kifejtett er6feszitest, mintsem feleslegesnek tartanank ezt.
Persze termeszetes is, bogy egy nyelvmiivel6 egyesiilet egy
nyelvmiivel6 rendezvenysorozat kapesan igy velekedik, kiilonosell akkor, ha annak a rendezvenynek Szarvas Gabor Nyelvmiivel6 Napok a neve. Hiszen mint tudjuk, Szarvas Gabor es az altala alapitott es szerkesztett Magyar Nyelv6r e. foly6irat a mult
szazad vegen az anyanyelv apolasaert es vedelmeert folytatott
hare kiizd6tere volt. A nyelvmiiveles iigyeert mindig is kival6
szemelyisegek szalltak ringbe. A regiek koziil, a Szarvas Gabor
el6tti id6kb61 eleg ha Kazinezy Ferenere gondolunk, a Szarvas
Gabor utani id6kb61Szabadka nagy fiat, Kosztolanyi Dezs6t emlithetjiik, s az ut6bbi evtizedekb61a szamunkra oly kedves, megnyer6 szemelyisegii, faradhatatlanul munkalkod6 nyelveszt,
L6rineze Lajost, aki tobbszor is vendege volt a Szarvas Napoknak, megjelenesevel tovabbi munkara sarkallta az esetleg mar
meg-megfarad6 "nyelvmiiveI6ket". A Szarvas Napok egyik
megbeesiilt emleke, bogy eppen egy Nyelvmiivel6 Napon szovegeztiink meg es juttattunk el L6rineze Lajoshoz egy levelet, s ez
volt az utols6 level, amelyet meg elolvashatott.
A nyelvmiiveles ugy tiinik, nem lenne eppen hiabaval6 tevekenyseg. Eleg, ha esak megneztiink egy reklamot a televizi6ban,
vagy vegigmegyiink egyszer egy pesti utean. J6szerivel azt sell
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tudjuk, melyik orszagban vagyunk, a feliratok alapjan ezt ugyanis nehez meg,Ulapitani.Nos tehat, ha az anyaorszagban nem lehet utjM MIni az "anglomanianak", vajon kisebbsegi k6riilmenyek k6z6tt lehet-e valamit is tenni a nyelv epsegenek meg6rzeseert? Kisebbsegi helyzetben, a k6riilmenyekb6l ad6d6an sokkal
erthet6bb az anyanyelv megannyi sajMossaganak kedvez6tlen
valtozasa.
A nyelvmuveles kisebbsegi helyzetben nemcsak kifejezetten
a nyelv muveleset, vadhajtasainak a nyesegeteset jelenti. Sokkal
t6bb annat. Kisebbsegi k6riilmenyek k6z6tt fokozottan ervenyes
a nyelvmuvelesre Barczi Geza megallapitasa, mely szerint: "a
nyelvmuveles nem egy sziik csoport szakmai, bels6iigye, hanem
egesz muve16desiinket,egesz magyarsagunkat erdek16tevekenyseg." A nyelvmuveles kisebbsegi helyzetben egyfe16l a nernzeti
hovatartozas tudatosodasat, tudatositasat es vallalasat jelenti,
ezen feliil azonban azoknak a k6riilmenyeknek a megletet is,
amelyekben ezt vallalni lehet. lelenti azt is, bogy a nemzeti hovatartozast meg6rzend6, becses erteknek tekintik, s csak ezen
feliil jelenti magM a konkret nyelvved6 tevekenyseget, a hibak,
magyartalansagok, idegenszeriisegek elleni kiizdelmet es hason16tevekenyseget. A Szarvas Napokat ebb6l a kontextusb6l is erdemes attekinteni.
A Szarvas Gabor Nyelvrniivelo Napok tarsadalrni-politikai
hattere
Ha a Szarvas Gabor Nyelvmuve16 Napokat a fenti szempontok szerint vizsgMjuk,akkor megallapithatjuk, bogy a rendezveny
"t6rtenete" hiven tiikr6zi a tarsadalmi valtozasokat, amelyek lugoszlaviaban zajlottak e harom evtized alatt. "A Szarvas Gabor
Nyelvmuve16 Napok meginditasM az a kedvez6 politikai legk6r
tette lehet6ve, amely a hatvanas evek vegen kialakult" - irja Molfiar Csik6s Lasz16 a 25 eves a Szarvas Gabor Nyelvmuve16 Na13

.
pok e. kiadvanyaban (27. 0.) es igy folytatja: "Ebben a liberalisnak nevezett idoszakban egyfajta ideo16giai enyhiilesre keriilt
sor. Ekkor va16sultmeg az anyanyelvi p6toktatasnak a szerb tanitasi nyelvii tagozatra jar6 magyar diakok anyanyelvapolasanak
az eszmeje, 1969-benjott letre Ujvideken a Hungaro16giaiIntezet, 1971-ben indult ket szabadkai foly6irat, az Uzenet es a Letiink, valamint a Magyar Sz6 tarslapjakent a Nyelvmiivelo. "Ada
nem feledkezik meg nagyjair6l" - irta Urban Janos a Magyar Sz6
1968. deeember 23-ai szamaban. Ebben a eikkben Szarvas Gabar emlekenek a megorzeserol esik sz6. 1969-ben mar nyilvanva16 lett, hogy a kovetkezo evben Szarvas Gabor NyelvmiivelO
Napokat fognak tartani Adan."
Va16ban,a hatvanas evek vege es a hetvenes evek eleje Jugoszlaviaban talan minden vonatkozasban a "Cstles" volt. Viszonylagos anyagi j6let, vilagtitlevel, kedvezo kiilf6ldi megiteles, a
komyezo szoeialista allamokkal szemben lenyegesen jobb helyzet es sokkal kedvezobb kilatasok jellemeztek ezt az idoszakot.
Vonatkozott ez az itt elo magyarokra is. Persze ebbol az idobol
datal6dik az itt elo magyarok - elsosorban ertelmisegiek - koreben divatos"jugoszlavsag"es "eur6paisag"eszmeje- szemben a
magyar identitas vallalasaval, a kiilonutas un. tljugoszlaviaimagyar irodalom" gondolata szemben az egyetemes es egyseges
magyar irodalom felfogasaval, akaresak a nemzeti vagy nemzetisegi alapon torteno egyesiiletek, szervezetek letrehozasanak lehetetlensege, ill. rendkiviil problematikus volta. Ebben az idoben
talan a Jugoszlaviai (vagy Vajdasagi) Magyar NyelvmiivelO
Egyesiilet volt az egyetlen kifejezetten magyar es nem vegyes
osszetetelii szervezet.
A fenti koriilmenyek kozott keriilt sor az elso Szarvas Gabor
Nyelvmiivelo Napok megszervezesere, mely, mint a korabeli
visszaemlekezesekbol kideriil, elegge nagyszabastl es latvanyos
volt. Nagy kozonseg, szamos neves magyarorszagi es hazai ven14

deg vett reszt a rendezvenyeken, szinhaznyi hallgat6sag elott
folytak az eloadasok, felsz6lalasok. A Szarvas Napok Ada nagy
iinnepe lett, s ezt a latvanyos, t6meges jelleget a rendezveny a
hetvenes evekben meg is orizte. Hogy ebbol mennyi volt a konkret nyelvvedo t6rekvesek iranti odaadas es mennyi a demonstraci6, ezt nem tudjuk eld6nteni, es nem is lenyeges. A fontos az,
bogy igen sokan nekibatorodva nemzeti alapon is meg mertek
nyilatkozni, es jelenletiikkel, .reszveteliikkel is kifejeztek ennek
igenyet.
Az "idilli" allapot azonban nem tartott soka. Mar 1976-ban
gyiilekeztek a felhok. KM eload6nak nem engedtek meg a szereplest a Nyelvmiivelo Napokon, s elkeszitett eloadasaik sz6vege sem jelenhetett meg a tudomanyos eloadasokat tartalmaz6
sokszorositott formaban keszitett kiadvanyban. S ez csak a kezdet volt. 1981-ben nemcsak a mindenhat6 cenmra huzta meg az
eloadasokat (vajon ki lehetett az a "tud6s" cenzor, aki feliil tudta
biralni ket szakember eloadasM?), de az egesz rendezvenyt betiltottak. Molnar Csik6s Laszl6 fentebb emlitett tanulmanyaban igy

ir errol:

.

"A hatterbol argus szemekkel figye16politikai erok 1981-ben
a teljes eload6gardat megfosztottak a k6zszereplestol. A szervezobizottsagot is elmarasztaltak, a mar szetkiild6tt meghiv6k es
nyomtatasban megjelent e16adassz6vegekellenere a rendezvenyt
nem lehetett megtartani. A szervezok k6ziil t6bben partbiintetest
kaptak. .. A k6vetkezo ev tavaszan, amikor Szarvas Gabor sziiletesenek emleknapja erkezett el, sz6ba sem keriilt az elmaradt
rendezveny megtartasa, Szarvas Gabor szobrat meg csak megk6zeliteni sem merte senki, nemhogy csokrot helyezett volna eleje.
Ilyen lehangol6 veget eft a Nyelvmiivelo Napok t6rtenetenek elSo idoszaka." (25 eves a Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napok c.
kiadvany, Ada, 1996.28-29-0.)
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1981-et irtunk ekkor. Az orszag meg mindig viragzik, vilagutlevel, "jugoszlavsag", "eur6paisag" az uralkod6 trend. Meg a
partallam, amely olykor megbujva, maskor varatlanul szinre lepve erzekelteti, bogy mindent lat es mindent hall. K6nnyen megteheti: besug6k mindenfele. 1976-ban meg semmi e16jelet nem
lehet erezni a kes6bbi f6ldmozgasoknak. 1981-ben talan mar kiesit igen. Mindenesetre az 1981-es t6keletesen elOkeszitettSzarvas Napokat betiltottak, a szervez6ket partbiintetesekkel es a
szokasos megrovasokkal sujtottak. Azok k6z6tt, akik mindezt elszenvedtek, vannak olyanok, akik meg mind a mai napig nem
tettek till magukat a t6rtenteken. A t6bbseg szerenesere mar lelkileg tuljutott ezen a esunya iigy6n. A part "t6keletesen" miik6d6tt: nemesak bogy nem lehet nyomara jutni semmi anyagnak
ebb61 az id6szakb6l, de meg esak azt sem lehet megtudni, mi
volt a baj. No, bogy tenylegesen mi szUrtaa parthatalom szemet,
ezt el tudjuk kepzelni. Va16sziniiena rendezveny magyar jellege,
de bogy mi iiriigyet talaltak erre, ez j6szerivel azok e16tt is rejtve maradt, akik szenved6 alanyai voltak a t6rteneseknek. A Szarvas Napok t6rteneteben 1976 es 1981 azok az evek, amikor is.a
"huzd meg - ereszd meg" filoz6fiajat va1l6 partallam a "huzd
meg" szakaszba erkezett, megmutatva igazi areat, leleplezve,
bogy a nemzetek es nemzetisegek 6nrendelkezesenek sz6lama
"irott malaszt" maradt, mely esak arra j6, bogy elkend6zze a val6s helyzetet.
A rendezveny valsagos eveknek nezett elebe, s e valsagos
evek egy egesz evtizedet tettek ki. A rendezveny teljes areulata
megvaltozott: Szarvas Gabor sziil6varosa, a rendezveny megalmod6i szerint termeszetes szinhelye, Ada, teljesen elvesztette
k6zponti szerepet. A Nyelvmiive16 Napokat a legkiil6nb6z6bb
id6pontokban rendeztek meg, nem tartva magukat a megszokott
datumokhoz, s az egyes programok helyszineit is "szetdobaltak":
jatekos vetelked6 volt pI. Kikindan, Topolyan, tudomanyos iiles
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a Tanszeken, Ujvideken, koszoruzas Adan. Mondhatnank azt is,
bogy ezek a rendezvenyek legfeljebb mint cimket hordtak magukon a Szarvas Gabor Nyelvmuvelo Napok nevet, de a 70-es
evekben "bejar6dott" rendezvenyhez nem sok k6ziik volt. Nemcsak a k6zponti helyszin elvesztese miatt, hanem hatasanak 6sszessegeben. A kiil6nb6zo idopontokban kii16nb6zo szinhelyeken lebonyolitott programok latogatottsaga cs6kkent, nem tudott
a figyelem k6zeppontjaba: keriilni, s ily m6don eppen az tiint el
belole, ami a legfontosabb volt: nem tudott a nyelv iinnepe lenni. E jelensegek hiven tiikr6zik azokat a viszonyokat, amelyek
je11emeztekaltalaban veve is a Vajdasagban elo magyarok eletet
ezekben az evekben. A latsz6lagos nyugalom m6g6tt komoly fesziiltsegek huz6dtak meg.
Hogyan ertekeljiik hat ezeket az eveket? Egyfe16l tisztaban
ke11lenniinkazzal, bogy a rendezveny a 70-es evekhez kepest jelentosegeben visszaesett, sot, felo volt, bogy ha sokaig ily m6don folytat6dik tovabb, olyannyira szetesik, bogy vegiil meg is
szunik. Megis igen fontosnak latjuk, bogy ilyen m6don is sike-.
riilt fenntartani a rendezveny folytonossagat, bogy annyi gancsoskodas felelossegre vonas e11enereis, nyilvan a "feliilrol" j6vo doktrinakat maximalisan szem e16tttartva, "feliilrol" szigoruan e11enorz6ttes kinevezett szervezobizottsaggal, de megis sikeriilt megtartani a Nyelvmiive16 Napokat. A Szarvas Napoknak
ebben a formaban is nagy jelentosege van a nyelvmuveles folyamatossaga - es tagabb ertelemben a magyar nyelvi tudat es anyanyelvmegorzes fontossaganak tudatosltasa teren.
A 80-as evek legvegen ismet ujabb valtozas a11tbe a Szarvas
Napok megrendezese sarin. Felmeriilt az igeny, bogy vissza ke11
hozni Adara, termeszetes k6zegebe, s ennek megfele16en 1990ben mar Adan keriiltek megrendezesre a Szarvas Gabor Nyelvmuvelo Napok. Ettol az idot6l kezdve rendszeresen, haboritatlanul, minden evben sikeriil megszervezni a rendezvenyt. Mi a1117

hatott e kedvezo valtozasok hattereben? Minden bizonnyal azok
az uj torvenyes lehetosegek, melyeknek koszonhetoen lehetsegesse valt a nemzeti lapon val6 szervezodes. Ekkor jott letre az
elso magyar erdekvedelmi szervezet, megalakultak az elso magyar ona1l6an bejegyzett hagyomanyapol6 kaIak, tudomanyos
tarsasagok, neptane korok es mas magyar egyesiiletek. Mara tatan mar nines is Vajdasagban olyan magyarlakta telepiiles, ahol
ne lenne minimum ket-harom magyar egyesiilet. Mivel a torvenyes lehetosegek megengedtek a nemzeti alapon - es nem a korabban divatos "testveriseg-egyseg" alapjan - torteno szervezodest, nem volt annyira szalk.a "felsobb korok" szemeben a kifejezetten a magyar nyelv vedelme es miivelese erdekeben megrendezett rendezvenysorozat sem.
Persze mindez nem ment ilyen siman. Az oneenziIra, a bizonytalansag, korabbi felelmek s a j6l beidegzodott reflexek meg
miikodtek egy darabig. Pelda erre az 1990-es rendezveny, melynek Nyelv es tudat volt a tudomanyos temaja, s melynek egyik
meghivott eload6ja, a neves vajdasagi ir6-kolto, val6sziniileg
megneszelve a szemleletvaltast, egyszeriien tavolmaradt a rendezvenyrol. Mas gondok is ad6dtak, megpedig kompeteneiabeli
problemak.
A 90-es evek elejen - igaz, bogy elsosorban a belso fesziiltsegek szintjen -, a Szarvas Napok kapesan illetekessegi problemak
is felmeriiltek, megpedig olyan formaban, bogy egyaltalan jogosultak-e az adaiak megszervezni a Szarvas Napokat, amikor meg
mindig ervenyben volt - mivel nem vontak vissza - egy tartomanyi f6rum altal kivalasztott szervezobizottsag kinevezese. A fesziiltseg evekig huz6dott, de a kulisszak mogott zajlott, s vegiil a
koriilmenyek alakulasaval ez is megold6dott.
Mi is volt a lenyege ennek a problemanak? A 90-es evek elejell, a rendezveny visszakeriilesevel Adara, az adaiak sziviigyiiknek tekintettek a rendezveny regi diesosegenek visszaallitasat, es
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ennek szellemeben fogtak hozza a Szarvas Napokujboli megszervezesehez. "Fautos mozzanatnak bizonyult a Szarvas Gabor
Nyelvmuvelo Napok eleteben az a koriilmeny, bogy 1993. februar 4-en megalakult az adai Szarvas Gabor Nyelvmuvelo Egyesiilet. Ez hozzajarult a szervezesi teendok esszerusitesehez es erositette a Nyelvmuvelo Napok mostani jogallasat" - irja Molnar
Csik6s Laszl6 idezett muveben. (i.m. 32. 0.) A valamikorikinevezett ujvideki bizottsag, mely val6szinuen egyben feliigyeleti es
ellenorzo szerv is lehetett, tevolegesen Rem foglalkozott a ren~
dezveny megszervezesenek tengemyi gondjaval, afeliigyeleti es
ellenorzo szerepre pedig a 90-es evekben mar Rem volt sziikseg,
igy niagat61 elsorvadt. Volt azonban egy ennel kenyesebb problema is, nevezetesen a Vajdasagi Magyar Nyelvmuvelo Egyesiilettel, a Nyelvmuvelo Napok megindit6javal val6 fesziiltseg.
Az 1993. februarjaban letrejott adai Szarvas Gabor NyelvmuveW Egyesiilet egyik f6 feladatanak tekinti a nyelvmuvelo munka folyamatos muveleset es a korabbi gyakorlatt61 elteroen minden evben vallalja az adai Onkormanyzates Mukodesi Kozpont,
ujabban Szarvas Gabor Konyvtar segitsegevel a Szarvas Gabor
Nyelvmuvelo Napok megszervezeset. EITesziikseg is van, ha a
nyelvmuveles folyamatossaga. a celunk. A ket illetve harom~
evenkenti rendezveny nagy kiesest jelent a folytonossag szempontjab61.A 90-es evek elejetol uj heJyzetet teremtett azis, bogy
a korabbi kozponti penzeles elapadasa miatt uj foITasokatkellett
talalni a rendezvenyek lebonyolitasara, koltsegeinek fedezesere.
Ekkor indultak be a kiilonbozo alapitvanyok, megindult a palyazati rendszer, egyeni tamogat6kat, szponzorokat kellett keresni.
Mindenkinekuj helyzet volt ez. Ezek a koriilmenyek is kozrejatM
szottak abban, bogy a rendezveny megszervezese <!tmenta Szarvas Gabor NyelvmuveW Egyesiilet hataskorebe. A fesziiltseg inkabb csak a Szarvas Gabor-dij kiosztasa koriil volt erzekelheto.
Az adaiak szerettek volna, ha a Szarvas Egyesiilet Szarvas Ga19

bar plakettje mellett a hagyomanyos Szarvas Gabor-dijat a Vajdasagi Magyar Nyelvmuvelo Egyesiilet tovabbra is a Szarvas
Napokon adja at, am ez nem mindig alakult igy. Napjainkra talan elsimult a fezsiiltseg. Kozos erdekiink, bogy a vajdasagi magyar nyelvmuveles iigye erdekeben az egyiittmukodes lehetosegeit keressiik inkabb.
Osszegezeskent elmondhatjuk, bogy a Szarvas Napok tortenete hiven tiikrozi azokat a hatterviszonyokat, s e viszonyok valtozasait, amelyek kozepette a rendezvenyt megszerveztek. A hetvenes evekben a rendelkezesek es a torvenybe foglalt kisebbsegi
jogok lehetove tettek egy ilyen tipusu rendezvenysorozat beinditasat mint a kisebbsegi helyzetben elok anyanyelvi muvelodesenek es megorzeseert folytatott kiizdelemnek a lehetseges megnyilv::inulasat,am ezek a torvenyes lehetosegek, ha ezek realizalasarol, konkretizalasarol volt szo, mar nem mindig bizonyultak
elegsegesnek a gyakran helyi szinten jelentkezo, mlbuzgo "tul
eber", a torvenyadta lehetosegeket olykor nem is ismero partfunkcionariusok szamara, akik, mint a Szarvas Napok eseteben,
komoly problemakat tudtak okozni. A 90-es evek elejere azonban, noha az orszag katasztrofalis gazdasagi helyzetbe kernlt es
mas teren is sulyos gondok jelentkeztek, a Nyelvmuvelo Napok
megszervezese soran ilyen problemak nem mernltek fel. Persze,
most is vannak ellenzok, "ellendrukkerek", acsarkodok, de ezek
nem kepviselnek olyan erot es hatalmat, bogy tenyleges akadalyaiva tudnank valni e kisebbsegi megmozdulasnak. Elmondhatjuk azt, bogy a 90-es evek elejetol napjainkig minden evben meg
tudtuk valositani az altalunk tervezett programokat. A Szarvas
Napok megszervezesenek anyagi lehetosegeink szabnak hatart.
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A Szarvas Gfibor Nyelvrniivelo Napok jelentosege
Felmeriil a kerdes, bogy milyen szerepe lehet egy rendezvenysorozatnak a nyelvmiivelesben, az anyanyelvapohisban - altalaban veve es foleg kisebbsegi k6riilmenyek k6z6tt. Milyen
szerepe van konkretan a Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napoknak? Sot, szelsosegesen fogalmazva ugy is feltehetjiik a kerdest,
bogy egyaltalan van-e, lehet-e kezzelfoghato eredmenye, es ha

igen, ez mivel merheto.

.

Ha egeszen tavolrol k6zelitjiik meg a kerdest, azt kell mondanunk, bogy kisebbsegi helyzetben egy magyar nyelvvel foglalkozo rendezvenysorozat mar 6nmagaban is rairanyitja a figyelmet az anyanyelvre. Fiiggetleniil attol, bogy azon a tanaeskozason mivel foglalkoznak, kik vesznek reszt, egyetertenek az elhangzottakkal, vagy eppen ellenkezoleg, maskepp velekednek, a
rendezveny puszta meglete is a magyar nyelvhasznalat iranti erdeklodest segiti. Kisebbsegi viszonyok k6zepette ez mar 6nmagaban sem keves, tekintettel arra, bogy kisebbsegi helyzetben az
anyanyelv hasznalata nem - a helyes hasznalata pedig meg ugy
sem - kepvisel kiil6n6sebb erteket. Hivatalosan sem, sot gyakran
sajnos a privat szfera szintjen sem. Ha egy nyelvrniivelo rendezvenysorozat at rod elni harmine evet a legkiil6nb6zobb politikai
es kisebbsegi viszonyok es helyzet valtozasai k6zepette, ez a folyamatossag szinten mar 6nmagaban veve is fenntartja az anyanyelvre iranyulo figyelmet.
A Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napokon a kezdettol fogva a
nyelvmiivelo munka kiil6nb6zo formaban zajlott. Minden alkalommal nagy gondot forditottak a tudomanyos es ismeretterjeszto tevekenysegre. Volt, amikor az ismeretterjeszto jelleg dominalt, a nyelvhasznalati vetsegek gyomlalasa volt a eel, s a rendezveny mineI t6megesebb jellege a sikeresseg fokmeroje: volt,
amikor a tudomanyos megk6zelites igenye valt eroteljesebbe. A
hetvenes evekben szervezett rendezvenyeken "igazi" nyelvrnii21

velDkerdesekkel foglalkoztak: kiilonbozo magyartalansagok, hibak a kozelet nyelveben, a beszelt nyelv problemai, a forditas
kerdesei, stb. A nyo1cvanas evekben a Magyar Tanszeken megrendezett tanaeskozasokon a tudomanyos jelleg felerosodese
volt erzekelheto.
A 90-es evek elejetol ismet mas tendeneia erezteti hatasat. A
tudomanyos tanaeskozasokon nem annyira a konkret vetsegek
feltarasa es az ezek elleni hare kernl eloterbe, hanem ennel sokkal altalanosabb nyelvi kerdesek, melyek megkozelitese es feltarasanemesak a nyelvtudomany, hanem olykor mas tudomanyok,
a pszichol6gia, jogtudomany, tortenettudomany stb. segitsegevel
valik lehetove. A Nyelvmiivelo Napok munkajaba nyelveszeken
kiviil igy bekapcsol6dtak mas sZakemberek is, es hangsulyozottabba valt a nyelvnek, az anyanyelvi megnyilatkozasnak az ember egesz szemelyiseget tiikrozo jellege. A 90-es evekben a tudomanyos tanacskozasokon Dem a konkret nyelvi hibak es vetsegek ostorozasaval',biralamval foglalkoztunk, de annal tobb sz6
esett 'olyan nyelvi temakr61, melyek az anyanyelv megbecsiileset, az anyanyelv mint ertek szemlelet megerosodeset, az anyanyelv mint a nemzeti kultura hordoz6ja irantl biiszkeseg fokozasat celoztak. Ugy veljiik ugyanis, bogy az igenyes nyelvhaszmilat nagy mertekben fiigg att61,bogy egy adott kornyezet hogyan
tekint anyanyelvere, hogyan velekedik r6la, milyen a vele kapcsolatos beallit6dasa. Kisebbsegi komyezetben, ahol is az anyanyelv hasznalata korlatozott, a mas nyelvi kornyezet dominanciaja harnsara jelentektelenne es erdektelenne valhat az anyanyelyen val6 megnyilatkozas. Nos, a 90-e evek tudomanyos tanacskozasainak temaival, a nemzeti nyelv multjanak, jelenenek, a vilag nyelvei kozott elfoglalt helyenek, nyelvrokonainak es nyelvtorteneti emlekeinknek attekintesevel a nemzeti nyelviink iranti
biiszkeseget szerettiik volna erositeni, de sz6 esett a kisebbsegi
nyelvi jogok kerdeseirol is. Ezek a kerdesek nemesak kifejezet22

ten a nyelvi kerdesekre fogekony k6z6nseghez sz6ltak, de mas
erdekl6desu hallgat6sagot is megsz6litottak.
A Szarvas Gabor Nyelvmuvel6 Napokon a kezdetekt6l fogva
a kifejezetten nyelveszeti jellegii rendezvenyek mellett szinhazi
el6adasok, illetve mas muvel6desi musorok gazdagitottak a rendezvenyt. Ezt a kezdemenyezest mind a mai napig megtartottuk,
bar a szinhazi e16adasokataz ut6bbi id6kben inkabb irodalmi estek, ir6-olvas6 talalkoz6k valtottak fei. A Nyelvmuve16Napokat
igy szeretnenk a nyelv iinnepeve tenni, s minden irodalom es
muve16des irant fogekony ember szamara emlekezetes elmenyt
nylijtani.
A Nyelvmuvel6 Napok egyikjelent6seget abban a folyamatos
tudomanyos es ismeretterjeszt6 tevekenysegben latjuk, amelyet
az elmult 30 ev soran kifejtett a rendezvenyek tudomanyos iilesszakain. Ezzel a tevekenysegevel kapcsol6dott a 70-es evekben
a Magyar Sz6ban mellekletkent megjelen6 Nyelvmuvel6h6z,
ami azonban sajnos megszunt. Az ut6bbi id6ben nyelvmuvel6,
azaz nyelvhelyessegi es helyesirasi kerdesekkel foglalkoz6 rovatok vannak az egyes lapokban - igy a Magyar Sz6ban, Szabad
Het Napban, de altalaban veve nagyon minimalis nyelvmuve16
tevekenyseg folyik. A Szarvas Napok ebb6l a szempontb6l a
nyelvmuvel6 tevekenyseg egyik fontos allomasa.
A nyelvmuve16 munka szempontjab6l a folyamatossag mellett igen nagy jelent6sege van a millet fiatalabb korban elkezdett
es millet t6bb embert erint6 nyelvi mozgalmaknak. A Szarvas
Napok legfontosabb celkituzesei k6ze tartozik a nyelvi vetelked6k meghirdetese a tanul6 ifjusag szamara. A legels6 id6kt6l
kezdve mindig nagy gondot forditottak az altalanos iskolasok
szamara megszervezett jatekos formaban lebonyolitott nyelvi
vetelked6re, amelyet minden vajdasagi, magyar nyelven is tanit6 iskola szamara meghirdetett. A 90-es evekben ujabb versennyel b6viilt a Szarvas Gabor Nyelvmuvel6 Napok programja. A
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k6zepiskohisok szamara beszedmiiveszeti versenyt hirdettek
meg, mely igen sikeresnek bizonyult, es az6ta tradieionalissa
valt. igy hat elmondhatjuk, hogy a Szarvas Napok programjai
ilyen vagy olyan formaban, de az altalanos iskolas korosztalyt6l
kezdve a k6zepiskolas korosztalyon at a felnott generaei6kkal
bezar6lag mindenkihez kivannak sz6lni, es a nyelvmiive16munkaba mindenkit be szeretnenek kapesolni.
A Szarvas Napoknak a vajdasagi magyarsag egyebkent igen
szereny nyelvmiivelo tevekenysegeben fontos szerepe van. A
nyelvmiivelo hagyomanyokra alapozva a nyelvmiiveles tudomanyos ismeretterjeszto funkei6jat szem elott tartva, a kiil6nb6zo
korosztalyokat bevonva t6rekszik arra, hogy az anyanyelvhasznalat fontossaganak tudatat erositse a kisebbsegi k6riilmenyek
k6z6tt, kedvezot1en nyelvi helyzetben elo vajdasagi magyarok
k6reben. Fennallasanak harmine eve alatt hataron innen es tUl
megbeesiilest es j6 himevet sikeriilt kivivni maganak. Ehhez kivanunk mi is hozzajarulni iinnepi kiadvanyunkkal, melyet a
Szarvas Napok harmine eves fennallasa es egyben a millenniumi
evfordul6 tiszteletere jelentetiink meg. A kiadvannyal reszben
szeretnenk meg6r6kiteni e harmine eves rendezveny mul~jat,jetenet, erzekeltetni jelentoseget, es egyaltalan szeretnenk betekintest adni azokba a k6riilmenyekbe, amelyek k6zepette sikeriilt
fenntartani harmine ev valtozatos tarsadalmi viszonyai k6zepette is a Nyelvmiivelo Napokat.

24

