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NYELVMUVELO NAPOK KISERO
REND EZVENYEI

A Szarvas Gabor Nyelvmuvelo Napok rendezvenysorozata-
nak 1970 ota szerves reszei a kisero rendezvenyek. A mindenko-
ri szervezo bizottsag kiilonos gonddal, odafigyelessel es szakmai
hozzaertessel szervezte ezeket a rendezvenyeket. A szempont a
musorok megvcilasztcisancilaz volt, 'hogy tartalmilag illeszkedje-
nek a Nyelvmuvelo Napokhoz, ugyanakkor meltoan kepviseljek
nemzeti kultfucinkat, es bemutassak anyanyelviink szepseget,
gazdagsagcitis. A kisero rendezvenyek celja: szorakozast, szelle-
mi felfrissiilest biztositani az ideerkezo, rendezvenyiinket meg-
tisztelo hazai es kiilf6ldi vendegeknek, s ugyanakkor, hogy a
Nyelvmuvelo Napok uant erdeklodo szeles kozonsegnek is
olyan elmenyben legyen resze, amely azutan a Nyelvmuvelo Na-
pokhoz kapcsolva kielegiti a muvelodeshez fiizodo elvcirasait.
Nem kis biiszkeseggel mondhatjuk, hogy - termeszetesen alkal-
mankent kiilso segitseggel -, de sikeriilt ezt megvalositani,
ugyanis evrol-evre telt hazzal fogadjuk a lelkes eload6muvesze-
ket, ir6kat, koltoket, akik Adciralatogatnak.

Egyik, kisero rendezvenyeinket szorgalmasan latogato ige-
Dyeserdeklodonk, meg is jegyezte az elmult evben:

- Nagyon varom a Szarvas Gabor Nyelvmuvelo Napokat,
mert tudom, valami igazi "csemegevel" szolgciltoka kisero ren-
dezvenyeken. Neha bamulom a sok, jo otletet amellyel evrol-ev-
re megorvendeztettek benniinket.

Most a 30 ev kisero rendezvenyeinek gazdag anyagcitossze-
gezve, a kovetkezo szempontok szerint szeretnem csoportositani
a kisero rendezvenyeket:
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1.) Hangversenyek
2.) Szinhazi eloadasok
3.) Eload6 estek
4.) ir6-01vas6 talalkoz6k
Nem lehet azonban eles hatart vonni a csoportok kozott,

ugyanis a szep magyar beszed, a zene, a nepdal kozotti szoros
kapcsolat nem vitathat6 eL Elmondhatjuk tovabba azt is, bogy
egy-egy rendezvenyt, mint: a nyelvi vetelkedot, a beszedver-
senyt, vagy a tudomanyos iilesszakot igyekeztiink iinnepelyeseb-
be tenni zeneszamok, koltemenyek beiktatasaval, amelyek a ren-
dezvenyeken iidvozleskeppen hangzottak el, de valamelyest 01-
dottak a fesziiltseget is. igy pI. 1972-ben a Szep beszed iizenete
c. nyelvmiivelo miisoron, melyet az altalanos iskolas tanu16kre-
szere szerveztiink, fellepett az adai Cseh Karoly Altalanos Isko-
la fesztival dijas enekkara, T6th Erzsebet tanamo vezetesevel,
valamint az ujvideki Ifjusagi Tribiin ballada egyiittese, tovabba
Falusi estek cimen a moholi nepi egyiittes Bartuc Szilveszter ko-
reografus iranyitasavaL

1) Ket felejthetetlen HANGVERSENY volt a Nyelvmiivelo
Napok kereteben. 1970. okt. I-en vendegiink volt VargaLilla he-
gediimiivesz, kozsegiink sziilotte, aki: Mozart, Brahms, Paganini
miiveket adott elo, Ljiljana Vukajlovi6 zongorakiseretevel, majd
1990. okt. 27-en a szabadkai Pro Musica k6rus adott hangver-
senyt nagy sikerrel, Egeto Gabriella tanamo vezeteseveL

2) A SZiNHAzI ESTEK mindig nagy erdeklodesre szamit-
hattak a Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napokon.

1970-ben Deak Ferenc vajdasagi magyar dramair6 Afonyak
cimii Sterija-dijas dramaj<it lathatta a kozonseg. Virag Mihaly
rendezeseben, a szabadkai Nepszinhaz eloadasaban.

1974-ben Weores Sandor Szent Gyorgy es a sarkany c. miive
nylijtott igazi szinhazi elmenyt.

1992-ben Sommerset Mangham: Imadok feIjhez menni c.
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vigjatekanak tapsolhatott a k6z6nseg, melyet az Ujvideki Szin-
haz muveszei mutattak be.

1994. okt. 8-an az Ujvideki Szinhaz: Siito Andras: Egy l6csi-
szar viragvasamapja c. dramaja volt musoron.

1996-ban Gardonyi Geza: Lampas c. muve tette emlekezetes-
se az estet, a Szabadkai Szinhaz eloadasaval.

T6bb alkalommal is szerepelt a musoron szinhazi eloadas,
mert igeny mindig volt ra, de anyagiak hianyaban nem ~dtuk
megval6sitani terviinket.

3)AZ ELOADO ESTEK kereteben a 30 ev alatt sokjeles elo-
ad6muvesz latogatott el Adara. Olyan egyenisegek"voltak a ven-
degeink, akikkel a szemelyes talalkozas egy eletre sz616elmeny
szamunkra.

1972. okt. 13. Jancs6 Adrienne: F6ldedesanyam c. eload6est-
je, Farag6 Laura k6zremiik6desevel, ahol a magyar nepk6lteszet
gy6ngyszemeit hallgattuk.

1974. okt. 12-en, Irodalmi szinpad: Modem k6lteszet- elo
k6lteszet (keservesek, balladak, hiedelmek) Marosi J1ilia es
Cs6ri Sandor musora.

1976. okt. 23-an. Zenes irodalmi seta ket resz'ben-XIX. - XX.
szazad. Felleptek: Keresztury Dezso ir6, Sinkovits Imre Kos-
suth-dijas szinmuvesz, es Gombos Katalin szinmuveszno.

1978. okt. 14. lrodalmi 6sszeallitas. Vendeg: Mecs Karoly
szinmuvesz es Harangoz6 Terez, aki viragenekeket ad elo, kiser
a Bakfark consort. Tagjai: Benko Daniel, Kovacs Imre, Mandel
R6bert, es Gryllus Daniel.

1994. okt. 6. Kun Janos eload6estje: Szazadveg cimmel.
1995. okt. 12-en lrodalmi esten talalkozhattunk ismet Kun Ja-

nossal az adai kepviselo-testiilet tanacstermeben. Ebbol az alka-
lomb6l a k6zepiskolas tanul6k rendhagy6 magyar 6ranak lehet-
tek reszesei, izelitot kapva a magyar lira gy6ngyszemeibol.

1996. okt. I.-en, a Vajdasagi Magyar Versmond6k Egyesiile-
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tenek ifju tehetsegei mutatkoztak be, Krekity alga vezetesevel.
1997. okt. 9-en irodalmi miisor kereteben csang6 dalok es ver-

sek hangzottak e1Ha1aszPeter 6sszeallitasaban, K6ka Rozalia es
Petras Maria e16adasaban.

1998.okt. 8-an, Mack6 Mafia nepdalestje es Szab6Andras elo-
ad6miivesz irodalmi 6sszeallitasa nylijtott fe1ejthetetlenelmenyt.

1999. okt. 7-en irodalmi est. Vendegiink Szoke Istvan Attila
Budapestrol.

A kisero rendezvenyek anyagat lapozgat6, figyelmes erdek16-
do, bizonyara felfedezi az 00, amely a 80-as evekrejellernzo. Az
1980-1989-igterjedo idoszak a hallgatase, ugyanis a Nyelvrniive-
10 Napok rendezvenyei Ujvideken, illetve Vajdasag kii16nb6zo
helysegeiben voltak, nagyon szereny k6riilmenyek k6z6tt, kisero
rendezvenyek nelkiil.

Az 1992-esev okt6beretOlaz IRO-OLVASOtalalkoz6k is kise-
ro rendezvenyeink k6ze tartoznak. Jeles magyar ir6k a vendege-
ink, akik emelik rendezvenyiinkrangjat.

Elso ir6 vendege volt a Szarvas Gabor NyelvrniiveloNapoknak
1992. okt. 8-an Dudas Karoly, a Szabad Het Nap fOszerkesztoje.

1993.okt. 7-en vendegiink Cs6ri Sandor ir6, a Magyarok Vi-
lagsz6vetsegenekeln6ke.

1994. okt. 6-an ir6-olvas6 talaIkoz6 Dobos Lasz16val,a Ma-
gyarok Vilagsz6vetsegeKarpat-medencei regi6janak eln6kevel.

1995.okt. 12-enJ6kai Anna ir6no tisztelte meg rendezvenyiin-
ket latogatasaval.

1996.okt. 11.Fekete Gyula, je1esmagyar ir6 latogatott el hoz-
zank Budapestrol.

1997. okt. 10-en Gyurkovics Tibor ismert k6lto volt a vende-
gUnk.

1998. okt. 8-an, Kiss Denes magyarorszagi k6ltovel talalkoz-
tunk.
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1999. okt. 8-an az ir6-olvas6 tahilkoz6 vendege D6brentei
Komel es Dinnyes J6zsefvolt.

A kisero rendezvenyek soniban emlithetiink meg ket rendha-
gy6 miisort is, az adai Cseh Karoly Altalanos Iskolaban miik6do
Szarvas Gabor lrodalmi Nyelvmiivelo DiakstUdi6 nyilvanos ra-
di6 felvetelet Szab6 Szabados Ilona tanamo vezetesevel. (1990-
1992. okt6bereben).

Az itt felsorolt rendezvenyek a 30 ev alatt igen latogatottak
voltak, es iinnepek a hetk6znapokban.
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