
SZABO SZABADOS ILONA

AZ AD AI SZARV AS GAB 0 R NYEL V-
"" ,

MUVELO NAPOK 30 EVE

A MAGYAR MUVELODESI TARSASAG ES A MAGYAR

MUvELODESI INTEZET Mit tudunk magunkr61? cimen meg-
hirdetett millenniumi palyazatan I. dijat nyert munka (Bp. 2000.
aprilis 14-en) ,

"Mint jelkipes hatalom, a magyar szo nekiink a legnagyobb
ereklye. Kegyelet, husig is becsiilet illeti 1ft!"

(TamasiAron: A magyar szo becsiilete)
Csak a kisebbsegi sorsra itelt ember erti es eli at igazan Tama-

si Aron erdelyi magyar ir6 szamunkra is megfogalmazott boles
gondolatat. Igen, jelkepes hatalom szamunkra anyanyelviink, on-
azonossagunk, onbeesiilesiink, nemzeti hovatartozasunk kifeje-
zoje, ugyanakkor ereklye is a magyar sz6, legbensonk resze, felt-
ve orzott kinesiink, amit tisztelettel, kegyelettel hasznalunk. A
hiiseget jelenti egy nyelvi kozosseghez, a sziilOfdldh6z,egy eu-
r6pai szintii kultlirahoz, amely erot sugaroz kitartast k61es6noz,
s va16banezert "beesiilet illeti ot".

Azonban egy kisebbsegben elo ember szamara nem elegendo
a puszta nyelvi kozosseg, amely nap mint nap megalaztatasok-
nak, sokszor atroeitasoknak van kiteve. Sziikseg van elsosorban
a esaladi indittatasra, annak osszetart6 nemzetmegtart6 erejere, s
ugyanakkor egy hason16an erzo es gondolkod6, megszervezett
emberi kozossegre, a civil szervezetekre, amelyek az egyen fele
is biztatast, erot sugaroznak.

Ezt jelentette szamomra az adai Szarvas Gabor NyelvrniivelO
Napok indulasa fiatal tanar koromban, 1970 oszen, hiszen azok
a szemelyisegek hoztak letre, akik agg6dtak anyanyelviink jovo-
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jeert, tiszteltek a nemzeti mult hagyomanyait, s 6szinten ragasz-
kodtak nyelvi kulturankhoz, anyanyelvi kozossegiinkhoz.

Az 1968-as ev elejen Gere Vinee plebanos ur felhivta az anya-
nyelv irant erdek16d6k figyelmet Szarvas Gabor nagy magyar
nyelvesz alakjara, aki 1832. mareius 22-en sztiletett Adan. 1968.
szeptember 20-ai keltezessel Urban Janos adai sztiletesii ir6 mar
formaba ontotte a kozos igenyt, amikor beadvannyal fordult az
adai onkormanyzathoz. (Idezem:)

"Keves olyan varos, kozseg vagy helyseg van a Tisza menten,
Baeskaban mint Ada, ahol olyan nagyerdemii tud6s sziiletett
mint Szarvas Gabor. Nem szavakkal, tettekkel igazoljuk, hogy
kovetjiik 6t, az 6 utain jarunk, hogyha a jugoszlaviai magyarsag
anyanyelvenek meg6rzese, fejlesztese erdekeben a Jugoszlaviai
Magyar Nyelvmiive16 Egyesiilet es Ada dolgoz6i ketevenkent
Adan Szarvas Gabor Nyelvmiive16Retet szerveznek" - all a be-
advanyban. Nyelvmiive16Ret elnevezessel tanaeskozasokat, tu-
domanyos e16adasokat, vitat javasol Urban Janos, es azt, hogy
ugyanakkor a Jugoszlaviai Magyar Nyelvmiive16 Egyesiilet
megtartana a tiszmjit6 kozgyiilest is. Javasolja tovabba Szarvas
Gabor elnevezessel egy osztondij alap letrehozasat olyan tanu16k
megsegitesere, akik nyelvtudasukkal, kepessegiikkel hozzajarul-
nak a magyar nyelv es miive16desiinkfejlesztesehez, gazdagita-
sahoz. Ugyanott inditvanyozza, hogy uteat nevezztink el a koz-
segben Szarvas Gaborr6l, valamint az 1919 mareiusaban ledon-
tott mellszobor helyett ismet allitsanak szobrot Ada polgarai a
kozseg nagy sztilottenek. (1896-ban a nyelvesz halala titan egy
evvel mar szobor allt Ada f6teren.)

E nemes eel megva16sitasaerdekeben javasolja az egyiittmii-
kodest, a kolcsonos segitsegnylijtast az Ujvideki Egyetem Ma-
gyar Tanszekevel, a Rungaro16giai Intezettel es mindazokkal a
szervezetekkel, egyesiiletekkel, amelyek a magyar nyelv apola-
saval foglalkoznak.
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Az inditvany 1e1kesk6vetOketta1a1t,es a kepvise16-testii1etje-
1ent6sanyagi tamogatast biztositott a ketevenkent megrendezen-
d6 Nye1vmiive16Napok megszervezesere. Habar az adai 6nkor-
manyzat az6ta is, szereny 1ehet6segeihez merten tamogatta a
rendezvenyt, 30 even keresztii1 mindig kellett Adan egy 1e1kes
tabor, ame1ydaeo1vaa politikai aram1atokka1,biztositotta a Szar-
vas Gabor Nye1vmiive16Napok fo1ytonossagat.

Mive1igen nagy megtiszteltetes szamomra, hogy mint alta1a-
nos isko1aitanar az indu1ast61reszt vehettem a szervez6bizottsag
munkajaban, igyekszem egy atfog6 kepet nyUjtanierr61,a nye1v-
miive1esiink szempontjab61 oly je1ent6s rendezvenysorozatr61,
de csak a te1jesseg igenye ne1kiil,hisz annyi 1e1kesszeme1y,je-
1ent6sintezmeny nevet kellene fe1soro1nom,hogy az te1jessegge1
1ehetetlen. Hogy mit je1entett szamomra az e1mu1t30ev? E1e-
temnek gazdag be1s6tarta1omma1megt61t6tt6rai, napjai fiiz6d-
nek a nye1vmiive16munkahoz, akar a szervez6 munkara, akar a
munka eredmenyekent ate1trendezvenyekre gondo1ok.

De ta1annezziik az INDULAST!

Harmine evve1eze16tt, 1970. okt6ber 9-en a nagy nye1vtud6s
szavaiva1:

"Egyiittesen miik6dve tanitani, s tanitva tanu1ni" inditottuk e1
a Szarvas Gabor Nye1vmiive16Napokat. Az e1s6 rendezvenyt
Szarvas Gabor ha1a1a75. evfordu16janakszente1tiik,je1eskii1f61-
di es hazai nye1veszek k6zremiik6desevel. Vendegek erkeztek:
Magyarorszagr61,'Csehsz1ovakiab61 es Romaniab61. A rendez-
veny Vajdasagszerte olyan nagy erdek16dest valtott ki, hogy az
adai miive16desihaz szinhazterme (400 fer6he1y)kiesinek bizo-
nyult az erdek16d6kbefogadasara - all a kr6nikaban. E nagy je-
1ent6segiiesemenyr61 beszamo1t a kiilf61dies a hazai sajt6 egy-
arant. tme nehany pe1da:

"A magyar nye1v fe1eme16iinnepe Szarvas Gabor szii16he-
1yen"(Magyar Nemzet)
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"Magyar Nyelvmiivelo Napok Jugoszhiviaban" (Hajdu-Biha-
ri Napl6)

"Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napok Jugoszlaviaban (Del-
Magyarorszag)"

"Peldas 6sszefogas a magyar nyelv apolasaert" (Zalai Hirlap)
"Az anyanyelven val6 sz6las ne~csak jog, hanem k6telesseg

is" (Magyar Sz6)
"Unnepi diszben Ada. Ma kezdodnek a Szarvas Gabor Nyelv-

miivelo Napok Adan" (Tiszavidek)
"A nyelvmiiveles esemenye Adan" (Dolgoz6k)
"Szarvas Gabor akarasaval" (Magyar Nemzet) es sorolhat-

nank meg az ujsagcikkeket, hisz minden magyar nyelvii lap be-
szamolt nalunk is az esemenyrol. Ez az elso rendezveny mond-
hatnank elorevetitette a Szarvas Gabor NyelvmiivelO Napok
koncepci6jat:

1. Tudomanyos iilesszak es a Szavas Gabor-dij odaitelese
2. Kisero rendezvenyek:

a) kiallitasok szervezese
b) a tanul6ifjusag szamara vetelkedok, nyelvi jate-

kok szervezese

c) szinhazi bemutat6k, koncertek megtartasa
3. A Jugoszlaviai Magyar Nyelvmiivelo Egyesiilet evi k6z-

gyiilese
A tovabbiakban egy r6vid TORTENELMI VISSZAPILLAN-

TAs k6vetkezik az elmult 30 ev munkajar61. Mint szervezo bi-
zottsagi tag bizony sok aggodalomr6l, gondr6l, vagy inkabb ko-
moly kiizdelemrol is beszamolhatok az atelt szep napok mellett.

Az indulas es az elso evtized igazi iinnepe volt anyanyelviink-
nek. (Errol mar tettem emlitest). Ketevenkent nagyobb z6kkeno
nelkiil szerveztiik a NyelvmiivelONapokat. Minden alkalommal
odaiteltek a Szarvas Gabor-dijat, a jugoszlaviai magyar nyelv-
miivelo munkaban elert kival6 eredmenyert, a nyelvert tett szol-
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galatok elismeresekeppen, vagy nyelvmiivelesiink kitart6 szer-
vezeseert.

A dijazottak az eltelt idoszakban a k6vetkezok: Kossa Janos,
dr. Kovacs Kalman, Korom Tibor, Dr. Penavin alga, a J6 pajtas
gyermeklap, Dr. Agoston Mihaly, Kaszas Karoly, Dr. Szeli Ist-
van, Magyar Nyelv es Irodalom Tanszek CUjvidek), Magyar
Nyelvor (Budapest) es Kovacs J6zsef. A 90-es evektol a Szarvas
Gabor-dij a Vajdasagi Magyar NyelvmiivelO Egyesiilet dijava
alakult. A Szarvas Gabor emlekermet a Nyelvmiivelo Napokon
a 25 eves jubileum alkalmab61adtuk at elso alkalommal. Az em-
lekeremmel kitiintettek: Dr. Sziits Laszl6, Dr. Agoston Mihaly,
es a Vajdasagi Magyar Versmond6k Egyesiilete.

Mindannyiunk megelegedesere es 6r6mere 1972-ben a nagy
nyelvesz Szarvas Gabor mellszobranak iIjb6li felallitasara es le-
leplezesere kerii!t sor, mely alkalommal Dr. Barczi Geza akade-
mikus mondott iinnepi beszedet, a magyar nyelv felemelo iinne-
peve avatva a NyelvmiivelO Napokat. A szobor Almasi Gabor,
szabadkai szobraszmiivesz alkotasa.

A rendezvenysorozat masodik evtizedeben, a 80-as evekberi
kezdodik a nagy szerb nacionalista oriilet, s bizony komoly el-
lenallasba iitk6ztiink. Kiizdeniink kellett a sziikl<it6k6riibalkani
mentalitassal k6myezetiinkben, s a hozzaertes hianyaval a nyelv-
miiveles mibenletet illetoen. Ez oda vezetett, bogy 1981 szep-
tembereben a hatalom a nacionalizmus vadjaval egy tollvonassal
betiltotta a rendezvenyt. Az elOad6gardat megfosztottak a k6z-
szereplestol, a szervezoket kihallgatasokra ideztek es meghur-
coltatasoknak tettek ki. Mindenesetre a politikai hatalom elerte
celjat, ugyanis 1982 tavaszan Szarvas Gabor sziiletesenek 150.
evfordul6jat szerettiik volna megiinnepelni, ami sz6ba sem j6he-
tett, meg egy szal virag sem keriilhetett a nagy nyelvesz mell-
szobrara e jeles napon.
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A Szarvas Gabor NyeIvmiivelONapok rendezvenyet izekre
szedtek, s megtartasukat Vajdasag kiil6nb6z6 heIysegeiben en-
gedeIyeztek. igy a tudomanyos iilesszakot Ujvideken, a B6lcse-
szettudomanyi Karon tartottak I986-ban, 87-ben es 89-ben,
ahol a resztvev6k szama a korabbi rendezvenyekhez viszonyit-
va ugyancsak megcsappant, de ezek a tudomanyos tanacskoza-
sok megis biztositottak a NyeIvmiiveI6 Napok folytonossagat.
A nyeIvi jatekok megszervezesere egy-egy aIkaIommal
Moholon, Kikindan es Topolyan keriiIt sor, ebrentartva azt a
szellemiseget, bogy anyanyeIviink apolasa k6z6s erdek, mind-
annyiunk feIadata.

1989-ben va1amelyestjavuIt a heIyzet, s Adan az ev okt6be-
reben Szarvas Gabor szobranak megkoszorUzasa titan, a Nyelv-
miiveI6 fiizetek es mas nyeIveszeti targyli miivekb61 kiallitast
szerveztiink. Ekkor vet6d6tt fel annak gondolata, bogy ne csak
formalisan, hanem tenyIegesen is rehabiIita1juk a NyeIvmiivel6
Napokat, es a rendezveny keriiIj6n vissza Adara.

Itt kezd6dik azutan a NyeIvmiiveI6 Napok harmadik tizede,
ugyanis 1990 okt6bereben Adan ismet Szarvas Gabor Nyelvmii-
vel6 Napokat szerveztiink, a 20. evforduI6 megiinnepIesere. Mi
azt 6r6mmeI vallaltuk, ugyanis biiszkek vagyunk a Vajdasag-
szerte es a hataron tUIis ismert es k6zmegbecsiilest kivivott ren-
dezvenyre.

A t6rtenetek itt eImondott t6redekeb6I azt hiszem erezhet6 az
iigyszeretet, a tenniakaras, a feIadatvallalas r6g6s utja. De bogy
vaIami hatarozott es j6v6bemutat6 megoldas sziiIessen, nyeIv-
miiveIesiink iigyet alland6 jelleggel feIkaroland6, a 90-es evek
elejen nyelvmiivel6 egyesiilet Ietrehozasat tervezziik. Az eIs6 20
evben ugyanis a Jugoszlaviai Magyar NyeIvmiiveI6 Egyesiilet,
majd kes6bb a Vajdasagi Magyar NyeIvmiivel6 Egyesiilet volt
egyik szervez6je a rendezvenynek, termeszetesen az adai nyelv-
miiveI6kre tamaszkodva. Mivel a 90-es evek elejen mar haborU
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fenyegetett benniinket, s mind nehezebb a kapcsolatteremtes az
Ujvideken szeke16szervezettel, ereztiink magunkban annyi er6t,
bogy 6millo egyesiiletet hozzunk letre. Az adaiSzarvas Gabor
Nyelvmiive16 Egyesiilet hivatalos bejegyzese 1993. februar 4-
evel megt6rtent, s azota az adai Miive16desiK6zponttal /ujabban
Szarvas Gabor K6nyvtarral/ kar6ltve, evenkent 3 napos rendez,.
venyt szerveziink.

A t6rtenelmi attekintesutan a Nyelvmiive16Napok rendezve-
nyeir61 kii16n szeretnek beszamolni. Habar a 70-es evekben
megvoltak az iranyelvek, s a rendezvenyek tartalmi jegyei is, de
azok uj elemekkel, formai megoldasokkal gazdagodtak, vagy
esetleg teljesen uj rendezvenyekkel b6viiltek.

Els6kent a TUDOMANYOS ULESSZAKOKROL szolnek,
amelyek melto emleket allitottak Szarvas Gabor munkassaga-
nak, eszmeinek az evek folyaman, ugyanakkor foglalkoztak
anyanyelvi miive16desiinktenyleges helyzetevel, allapomval is.

Az 1972. oktober 12-14-en megtartott tudomanyos tanacsko,.
zast pI. a 100 eves Magyar Nyelv6r els6 fOszerkeszt6jenek Szar-
vas Gabomak szenteltiik, "aki celtudatosan es tervszeriien, de-
mokratikus modon, nagy szellemi frisseseggel igyekezett meg-
valositani programjat, melyben a nyelvi helyesseg ismerveitre-
szint a nyelv multjaban, reszint a nepnyelvben kereste." (Idezet
Dr. Penavin alga eln6kmegnyitojaboI.) 1982-ben .szerettiink
volna a nagynyelvesz sziiletesenek 150. evfordu16jara emlekez-
ni, de ebbe beleszolt a t6rtenelem, majd 19950ktobereben Szar-
vas Gabor halalanak 100. evfordulojara emlekezett a tudoma-
nyos iilesszak. K6zben sorrakeriiltek nyelvhelyessegi, termino-
logiai kerdesek, a forditas problemak6re (1974), bonckes ala vet-
tek a jeles nyelveszek a jugoszlaviai magyar sajto es az egyeb m-
jekoztatasi eszk6z6k nyelvet. 1976-ban Nyelvhasznalati szint6k
es stilisztikai vetsegek k6zeleti nyelviinkben temak6rbentanacs:'
koztak. Ket evvel kes6bb 1978-ban a jugoszlaviai magyar altala-
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nos- es kozepiskolai tankonyvek nyelvevel foglalkoztak. E16-
adassorozatot terveztek a magyar beszelt nyelv kerdeseir6l
(1981-ben a rendezveny elmaradt). A magyar nyelvi miiveltseg
Jugoszlaviaban, volt a gyiijt6 cime az 1991-es ev tudomanyos er-
tekezesenek, Iskolai anyanyelvapolas (1992), Nyelvi kulmra-
nyelvi kozosseg (1993), A csalad es az anyanyelvi tudat kapcso-
latar6l hangzottak el ertekezesek 1994-ben, a csalad eveben. A
magyar nyelv es miive16desevszazadai (1996), Nyelviink hely-
zete (1997), Nyelv es lelek (1998), A magyar nyelv helye a vi-
lagban (1999).

Az itt felsorolt temakorok azt hiszem szemleltetik, bogy mi-
lyen sokoldaluan, tobbfele szemszogb6l pr6baltuk megvilagitani
es megfogalmazni nyelvmiivelesiink, miivelOdestortenetiinkker-
deseit. A sziik szakmai vitak mellett a 90-es evekben nyitottabba
valt az iilesszak mas tarsadalomtudomanyok szamara is. Pszi-
cho16giai, szocio16giai e16adasokkal b6viilt a tudomanyos erte-
kezesek programja.

A hazai nyelveszek, professzorok mellett jeles magyarorsza-
gi, romaniai, szlovakiai es ukrajnai tud6sok is megtiszteltek a tu-
domanyos iilesszakot jelenletiikkel, es ertekeztek a rent megne-
vezett temakorokben. Csak a teljesseg igenye nelkiil tudom az
alabbiakban megneveznijeles vendegeinket a 30 ev alatt. Vende-
geink voltak: Barczi Geza, Deme Lasz16, Gretsy Lasz16,
L6rincze Lajos, Agoston Mihaly, Nyiri Antal, Szatmari Istvan,
Szeli Istvan, David Andras, Hemadi Sandor, Penavin alga, Papp
Gyorgy, Molnar Csik6s Lasz16, Horvath Mcityas, Vacha Imre,
Racz Endre, Lanc Iren, Satai Pal, Szloboda Janos, Gubas Jen6,
Rajsli Ilona, Fabian Pal, H6di Sandor, Goncz Lajos, H6di Eva,
Szab6mihaly Gizella, Szende Aladar, Papaine Kemenczey Judit,
Bosnyak Istvan, Sziits Lasz16, Pomogcits Bela, Mimics Karoly,
VargaZoltan, Harmat Karoly, Kolczonay Katalin, Pusztay Janos,
Rokay Peter, Gerstner Karoly, Kiss Jen6, Pentek Janos, Varady.
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Tibor, Csemicsk6 Istvan, Cseh Marta,Banczerowski Janusz,
Mikola Tibor, Pomozi Peter, es meg sorolhatnank.

Igy lehetoseg nyilt arra, hogy nyelvmiivelesiink, nyelvt6rte-
netiink es miive16dest6rtenetiinkproblemai k6zelebb keriiljenek
a vajdasagi magyarsag erdeklodo taborahoz, e~zel is erositve
nemzettudatunkat.

A 90-es evek haborus hangulata, fenyegetettsegiink, majd ke-
sobb a bombazasokt61 val6 felelem miatt, nem erkeztek meg
t6bb alkalommal a kiilf6ldi professzorok. Habar harom alkalom-
mal foghijasan is, de a rendezvenyt mindig megtartottuk.

A GYERMEKEK, AZ IFJUsAG bevonasa a nyelvmiivelesbe
mindig sziviigye volt a szervezo bizottsagnak. Ezt szolgaltak a
versenyek, a vetelkedok, palyazatok 30 even at. Kezdetbensza-
valas, fogalmazasi verseny is resze volt a nyelvi jatekok rendez-
venyenek, ahol a gyerekek a felnottekkel egyiitt jatszottak,
egyiitt izgultak a sikeres szereplesert. Egy erdekes beszamol6t

/ olvashattunka MagyarNemzet 1972.okt6ber 17-ei szamaban.
Ime a cikkbol egy r6vid reszlet, mely hiven tiikr6zi a rendezveny
hangulatat. (Idezem:)

"A legszebb emlekekkel e ket nap alatt egy kisdiak s egy
6regdiak ajandekozott meg. A kisdiakot Csik Gyulanak hivjak,
jugoszlaviai, az 6regdiak akademikus, a nyelvtudomanyok dok-
tora Barczi Geza. A magyar nyelv korokt61 nem fiiggo, arad6,
h6mp6lygo, nem sziino, 6r6k6sen meglijul6 eletfolyamatat jel-
kepezik mind a ketten. A jugoszlaviai gyermeklap, a J6 Pajtas
fogalmazasi versenyt rendezett, s e jatekos vetelkedon 20.000 ju-
goszlaviai magyar gyerek vett reszt. A dolgozat targya ez volt:
Dj baratot szereztem. Az egyik else dijas fogalmazas ir6ja Csik
Gyula zentai tanul6.

A fiu gy6ny6rii hangsullyal beszelt. Zengo, tiszta hibatlan
nyelvvel. A hazai es a magyarorszagi k6z6nseg vegignevette, ve-
gigtapsolta, vegigkacagta a dolgozatot, amely tele volt edes evo-
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dessel, pajkos fordulattal, nyelvi telitahilattal es olyan patakz6
tiszta humorral, bogy eltiinodtiink valamennyien. Hogy az elet j6
izei, a humor kedves tiiskei, a nyelvismeret ilyen hibatlansaga,
ilyen fordulatai, ilyen varatlan meglepetessel hogyan keveredtek
ebbeDa csoppnyi kisgyerekben? Ez a tiszta gyermeki beszed, ez
a zengo, humoros nyelv volt az iinnepseg legjobb meglepetese."
Az evek folyaman ez a rendezveny maradt, de a koriilmenyek-
nek megfeleloen valtozott.

Igy ma a JATEKOS NYELVI VETELKEDO felOleliaz alta-
lanos iskolasok korosztcilyat. Kezdetben a gyerekekkel zsufola-
gig megtOltott szinhazteremben, felforr6sodott hangulatban Dr.
Gretsy Laszl6, Vargha Balazs es Dr..Molnar Csik6s Lasz16nyel-
veszek jeitszottak,igen jeitszottak anyanyelviinkkel. Majd a 90-es
evektol Dr. Sziits Lasz16tanar ill vette gondjaiba a gyermekeket,
ugyanis a mljelentkezes miatt, ketfordu16s vetelkedot kell szer-
vezniink. Delelott tesztlapokat toltenek ki a versenyre benevezett
7.-es tanul6k, s az electpontszamok alapjan delutcina legjobb tiz
csapat, 2-2 fog) a szinpadon, kozonseg elott men ossze tudasat.

Oromiinkre szolgal, bogy az 1970-ben eliiltetett fa az6ta no-
vekszik, terebelyesedik, szinte dacolva mindeD viharral. Ver-
senyzotaborunk egyre nepesebb. A vajdasagi altalcinosiskolasok
mellett, vendegeink a testvervarosokb61 erkezett altalanos isko-
lasok, valamint 1992 6ta a szolnoki Verseghy Ferenc Orszagos
Nyelvi Vetelkedo ket fangos versenyzoje is. Ugyanakkor a ha-
ram elso helyezett csapat versenyzoit vendegiil leitjcikSzolno-
kon, mindeD ev j~iusaban, az egy hetes nyelvi taborban, s
egyiitt tanulnak, baratkoznak es versenyeznek a kiilOnbozo or-
szagokb61erkezett es anyaorszagi magyar gyerekek.

1991. 6ta a kozepiskolas tanu16k szamara BESZEDVER-
SENYT szerveziink. Mivel ugy erezziik, bogy a kozvetlen, elo
beszed az, ahol a legtobb hicinyossagmutatkozik, a kozepisko-
lasok beszedversenyevel ennek javitasara szeretnenk osztonozni
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a fiatalokat. Hogy a sport nyelvevel eljek, szabadon valasztott es
kotelez6 reszb6l all a vetelked6. A benevezett tanul6 egy-egy 1:11-
tala valasztott megtanult szoveggel erkezik, s azt harom perc
alatt e16adja.Itt a szep beszed mellett az e16ad6keszseg is meg-
mutatkozik. Ez a verseny mindig szinvonalas, es j6 sz6rakozast
iger6 a zsilfolasig megtoltott terem hallgat6saganak. A verseny
masodik reszeben ugyanazt, a tanarok altal kijelolt, leginkabb
nyelvrniivelessel kapcsolatos ertekezes reszletet kapjak' a ver-
senyz6k. Minden tanu16tiz percig ismerkedik a szoveggel, majd
szabad e16adasbanbeszamol az olvasottakr6l, esetleg hozzaadva
szemelyes ismereteit, neha elmenyeit is. Mindenesetre a monda-
niva16t6l nem terhetnek el. Igen ertekes, szimbolikus jutalom a
bonyhadi polgarmester UrOroszki Istvan altal 1992-ben ajande-
kozott vandorserleg, amely az6ta jeiIja Vajdasagkozepiskolait, a
szep beszed iizenetekent. Az els6 helyezett tanu16veszi at a van-
dorserleget, mintegy jutalmazva es kieinelve azt a munkat, ame-
lyet az iskola anyanyelviink erdekeben tesz.

Azonban a jutalomkonyvekr6l gem feledkezUnkmeg a verse-
nyek alkalmavaI. Mind az altalanos mind a kozepiskolas tanu16-
kat ertekes konyvcsomaggal ajandekozzuk. Hanem a konyvek
beszerzese mind nagyobb gondot okoz. E16szorkorlevellel for-
dulunk azokhoz, akikt6l segitseget remelhetiink, majd felkeres-
sUk 6ket a megbeszelt id6pontban, bogy konyvet kapjunk ver-
senyz6ink szamara. Jugoszlaviaban a magyar konyvek kiadasa
szinte teljesen leallt, igy koszonve a magyarorszagi tamogat6k-
nak, eddig megoldottuk a problemat, azonban minden alkalom-
mal vallaltuk, bogy a hataron elkobozzak a konyveket, mint
ahogy az mar meg is tortent. No, meg a hataron va16 izgalom
gem keves a cipekedes mellett, amikor a konyvek athozasara ke-
riil SOT.Azonban mindent k<irp6tola fiatalok orome a jutalom-
konyvek atvetelekor! Egyik kozepiskolas tanul6 pI. azt mondta,
bogy ilyen ertekes konyvcsomagot meg sohasem kapott. Masik,
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izgalmaban megnyilatkozva kijelentette, hogy 6 most van Adan
e16sz6r a versenyen, igy nem tudhatta mib61all a vetelked6, de
j6v6re majd tudja, es kesziilni fog nagyon, hogy a gy6ztesek k6-
ze keriilj6n.

Az ajandekk6nyveket a k6vetkez6 intezmenyeknek, szerveze-
teknek k6sz6nhetjiik els6sorban, azonban sokan masokt61is kap-
tunk k6nyvet a 30 ev folyaman. igy a Magyarok Vilagsz6vetse-
ge, Anyanyelvi Konferencia, Magyar Radi6 Miska bacsi leveles-
ladaja cimii rovata, a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei K6nyv-
tar, a Vajdasagi Magyar Nyelvmiive16 Egyesiilet, a Vajdasagi
Magyar Miive16desiSz6vetseg, a Jugoszlaviai Magyar Miive16-
desi Tarsasag, a Magyarok Vilagsz6vetsege Csongradmegyei
Tagozata, a Magyarok Vilagsz6vetsege Jugoszlaviai Orszagos
Tanacsa, az adai Vadvirag Hagyomanyapo16 K6r, a J6 Pajtas
gyermeklap,. a Szabad Het Nap stb... adott jutalomk6nyveket a
gyerekeknek.

Akik inkabb az irott sz6 szerelmesei, azoknak is lehet6seget
biztositunk a megnyilatkozasra, ugyanis minden ev februarjaban
NYELVI pALYAzATOT hirdetiink nyelvmiive16 temak6rben
harom kateg6riaban: altalanos iskolasok, k6zepiskolasok es rei,.
n6ttek szamara, fel6lelve tehat minden korosztalyt. A jimiusig
beerkezett palyamiiveket haromtagu zsiiri ertekeli, majd ered-
menyhirdetesre a Szarvas Gabor Nyelvmiivel6 Napok meghata-
rozott rendezvenyein keriil sor. A gy6ztesek szinten eretkes
k6nyvjutalomban reszesiilnek.

Az adai Cseh Karoly Altalanos Iskola magyartanarakent
nyo1c even keresztiil Szarvas Gabor Irodalmi Nyelvmiive16 Di-
aksmdi6t szerveztem. A gyerekekkel nyelvmiivel6 irasokb6101-
16ztunk, maskor a legerdekesebb fogalmazasokb61 szerkesztet-
tiink miisort, szep odai116versekkel tarkitva az el6adast. Hagyo-
manyainkat apolva, egy-egy iinnep kapcsan nepi szokasokat
gyiijt6ttiink, s ezekb61pI. karacsony tajekan hoztunk letre a gyer-
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mekekkel omill6 miisort. Diakstudi6nknak az volt az igazi erte-
ke, bogy az anyaggyiijtestol kezdve, a szerkesztesen keresztiil a
megval6sitasig, mindenben reszt vettek tanul6ink, kozben gya-
korolva a szep olvasast is. 0-gyeltiink a helyes artikulaei6ra, a
sz6- es mondathangsulyra, igyekeztiink elkeriilni a hadarast,
egysz6val, pr6baltunk megfelelni a helyes beszed kovetelmenye-
inek altalanos iskolai fokon. Tanul6ink szerepeltek azutan ezek-
kel az osszeallitasokkal az Ujvideki Radi6 Iskolaradi6 cimii mii-
soraban 30 pereben. Nehany alkalommal DIAKSTUDI6NK
nyilvanos radi6 felvetelezessel resze volt a Szarvas Gabor
Nyelvmiivelo Napok rendezvenyenek is. Igen kedvelt miisorok
voltak fel6ras adasaink a hallgat6sag koreben, s a visszajelzesek
uj munkara osztonoztek benniinket, hiszen nagy elmeny volt a
gyermekeknek szerepelni az Ujvideki Radi6ban. Nyelvi jateko-
kat is beszerkesztettiillk az adasokba, amelyekre megfejteseket
vartunk, s a helyes megfejtoket konyvjutalomban reszesitettiik a
Vajdasagi Magyar Nyelvmiivelo Egyesiilet j6voltab61. Sokszor
egy-egy smdi6tag esak nehany mondatot mondott, mert annyian
osszejottiink, bogy nem fert bele az anyag a fel 6raba. En mindig
orommel vettem reszt a gyermekekkel val6 foglalkozasokban,
legyen az onkepzokori tevekenyseg, radi6 miisor, diaklap szer-
kesztese, vagy eppen a Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napok di-
akvetelkedoje (ez ut6bbiban haziasszony szerepeben). Ilyen al-
kalmakkor lathattam a gyermekek arean a boldogsagot, a meg-
elegedettseget, maskor a szurkolast vagy az izgalmat, aminel na-
gyobb orom nines szamomra. Boldogan masoknak oromet sze-
rezni! Igaz, neha ez "esak" nehany pere vagy 6ra, de akkor is
megeri...

A KIALLfTAs is szerves resze rendezvenyiinknek, amely
anyanyelviink multjanak melyrehat6bb megismereset szolgalja.
fgy peldaul emlekkiallitast szerveztiink a nagy nyelvesz halala-
flak 100. evfordul6jara, bemutatva Szarvas Gabor munkassagat.
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Dr. Zalai Gy6rgyne, a Szarvas csalad 6r6k6se j6voltab61 a
Szarvas hagyatek teljes anyagcitlcithattaa k6z6nseg. A 100 eves
a Magyar Nyelvor cimii kiallitassal is emlekeztiink. Kiallitasaink
voltakmeg peldaul: Nyelvemlekeink, A magyar nyelveszek arc-
kepcsarnoka, A magyar nemzeti nyelv letrehozasa. Emlekkialli-
tasok: 1990-ben 20 eves a Szarvas Gabor NyelvmiivelONapok.
A 25 eves evfordul6n szinten szerveztiink emlekkiallitast 1995-
ben. A nehany hetig nyitva tartott kiallitasokat azutan meglato-
gatja a magyartanarok es osztalytanit6k iranyitasaval az adai ta-
nul6ifjusag, hogyminel szelesebb k6rben ismertte valjon a kial-
litasok ertekes anyaga.

Unnepelyes, meghitt esemenye a Nyelvrniivelo Napoknak
minden ev okt6bereben Szarvas Gabor mellszobranak MEGKO-

SZORuzAsA, ahol oszinte tisztelettel ad6zunk Ada nagy szii-
16ttenek,hiszen egyenisege peldaertekii mindannyiunk szamara.
Az anyanyelv tisztasagaert vivott kitart6 kiizdelem az6ta is fel-
adatunk. Fejet hajtunk a szellem nagysaga elott, felujitva azokat
a gondolatokat, amelyeket a magyar nyelv erdekeben Szarvas
Gabor megfogallnazott.

Nem lenne teljes a beszamol6m, ha nem sz6lnek a KiSER6
RENDEZVENYEKR6L. Biiszkek vagyunk, s ugyanakkor
6r:6mmelt6lt el, bogy mennyi anyanyelviinket szereto, a magyar-
sag j6voert agg6d6, a nemzet egyseget va1l6jeles ember j,lrt na-
lunk, legyen az ir6, k6lto vagy eload6miivesz. Ket estre tervez-
ziik minden alkalommal a talalkozasokat a nagy miiveszekkel:
eload6est es ir6-olvas6 talalkoz6 formajaban. 6k hivatottak azu-
tan, bogy az irodalom, a miiveszetek erejevel d6bbentsek ra a
hallgat6sagot a magyar nyelv szepsegere, gazdagsagara, maskor
az emberi nagysag, a szellem embert formal6 erejere, vagy ep-
pen jatekosan sz6rakoztassak a k6z6nseget, a derii, a humor esz-
k6zevel, de mindig mely citelesselerzekeltetve a nemzet 6ssze-
tart6 es megtart6 erejet.
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K6sz6nve a Szarvas Gabor Nyelvrnuvelo Napok rendezve-
nyenek vendegeink lehettek: KeresztUri Dezso, Cso6ri Sandor,
Fekete Gyula, Dobos Lasz16,J6kai Anna, Gyurkovics Tibor, Du-
das Karoly, D6brentei Komel, Kiss Denes ir6k, k6ltok, es meg
sokan masok. Vagy az eload6esteken felejthetetlen elmennyel
gazdagitottak: Sinkovits Imre szinmuvesz, Kun linos eload6mu-
vesz, a Vajdasagi Magyar Versmond6k Egyesiiletenek ifju tehet-
segei a magyar k6lteszet tolmacsolasaval. Szinten emlekezetes
Jancs6 Adrien es Farag6 Laura eload6muveszek ballada- es nep-
dalestje. Csang6 est kereteben Petras Maria es K6ka Rozalia
hozta el hozzank a havasokon tUlelo maroknyi magyarsag szel-
lemvilagat Halasz Peter, a Honismereti Sz6vetseg eln6kenek
szervezeseben. Maskor igazi zenei es irodalmi elmenyt nylijtott
Szab6 Andras eload6muvesz es Mack6 Maria nepdalenekes elo-
ad6estje, vagy az iden Dinnyes J6zsef gitarral kisert megzenesi-
tett versei es zsoltarfeldolgozasai. Szoke Istvan Atilla regek6lto,
a regos enekek ritmusaval, fordulatos rimevel r6pitett benniinket
a mesek, a mondak vilagaba, erzekeltetve a.magyar nyelv gaz-
dagsagat, mik6zben k6ltemenyek spontan sziiletesenek lehettiink
fiiltanui. We6r6s Sandor: Szent Gy6rgy es sarkany cimu drama-
jat epp ugy elvezte a nagyszamu k6z6nseg, mint a Seta anyanyel-
viink irodalmaban cimu est kereteben Madach: M6zes cimu dra-
majanak reszeltet, vagy Petofi: Anyam tyUkjacimu k6ltemenyet
Sinkovits Imre szinmuvesz eloadasaban.

Mindezt a szervezo bizottsag 6nerobol keptelen lett volna
megva16sitani. Sokat k6sz6nhetiink: a Magyarok Vilagsz6vet-
segenek, az Anyanyelvi Konferencianak, a Magyar Tudomanyos
Akademia K6nyvtaranak, az Ujvideki Magyar Tanszek BOlcse-
szettudomanyi Kara tanarainak, s mindazoknak a szervezeteknek
es egyeneknek, akik segitettek munkankat.

Kiil6n mondok KOSZONETET a nehai Dr. L6rincze Lajos
tanar timak, aki halalaig mindeD alkalommal k6ztiink volt a
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Nyelvmiive16Napokon, mintegy hitet, remenyt sugarozva es ki-
tartas a tovabbi munkahoz. Szamon tartotta rendezvenyiinket, s
sajat bevallasa szerint a "szive csiicskeben" mindig ott voltunk
adaiak, ott volt a Szarvas Gabor Nyelvmiive16Napok rendezve-
nye. Betegagyahoz is az utols6 iidv6z1etAdar61,a Nyelvmiive16
Napok tudomanyos iilesszakar61erkezett...

L6rincze tanar ur halala 6ta Dr. Sziits Lasz16 tanar Umak, a
Magyar Tudomanyos Akademia Nyelvtudomanyi Intezete tudo-
manyos f60sztalyvezet6jenek tartozunk k6sz6nettel, ugyanis az-
6ta mindig segit a szervezesben, es gondjaiba vette a jatekos
nyelvi vetelked6t. Ot a haboru, az agytid6rges, de meg a taxis
blokad gem akadalyozta az elmult tiz evben abban, hogy minden
rendezvenyiink6n jelen legyen.

A 30 ev alatta Nyelvmiive16Napok tudomanyos iilesszaka-
nak anyaga t6bb alkalommal nyomtatasban is megjelent. igy a
szabadkai Uzenet es Letiink cimii foly6iratokban, a Magyar Sz6
Nyelvmiive16 cimii mellekleteben, a Hungaro16giai Intezet Tu-
domanyos K6z1emenyeben, az Oktatas es Neveles cimu foly6-
iratban, majd 1995-t61 a Nyelvmiive16 Napok teljes anyagat
k6nyv formajaban is megjelentetjiik Dr. H6di Eva az adai Szar-
vas Gabor Nyelvmiive16 Egyesiilet eln6kenek szerkeszteseben,
kepekkel illusztralva a rendezveny sokretUseget.

Emelkedett hangulatom titan, lelkileg felt61t6dveigen nehez a
PENZELES kerdeseir61 beszelni, pedig a Nyelvmiive16Napok
szervez6 bizottsaga tagjakent, bizony, err61a kicsit gem k6nnyii
feladatr61 is sz61nikell. Minden rendezvenynek anyagi vetiilete
is van, ezert a szervez6 bizottsagi iilesek egy napirendi pontja al-
kalmankent ez. Az adai 6nkormanyzat evi k6ltsegveteseben egy
szereny 6sszeg minden evben biztositott. Neha e16sz6ban,mas-
kor levellel fordultunk Ada polgaraihoz, akik regebben, szinte
kiil6n6sebb problema nelkiil tamogattak anyagilag is a rendez-
venyt. A foly6szamlankra atutalt penzbeli tamogatas mellett, ter-
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meszetbeni tamogatasok is leteznek: pI. ingyenes vendeglitas a
gyerekeknek, szallas biztositasa a felnott vendegek szamara, iidi-
tok a maganvallalkoz6kt61, fenykepek ingyenes elkeszitese stb.
Kiil6n ki kell itt emelniink a t6thfalusi plebanian miik6do nyom-
dit es iranyit6jit Utasi Jeno atyit, aki a meghiv6k, plakitok, va-
lamint az 1995-6ta megjelent k6nyv jutanyos iron val6 kinyom-
tatasaval nagyban segiti a rendezvenyt. Azonban a szegenyseg, a
k6zell0 eve tart6 haborUsidoszak miatt erezteti hatasat, mert se-
gitoink el-el maradnak. igy maradnak az alapitvanyi tamogata-
sok, amelyek nagy segitseget jelentenek anyagi gondjaink meg-
oldasaban.

A hazai magyar MEDIA (Magyar ~z6, Szabad Het Nap, Csa-
ladi K6r, J6 Pajtas, az Ujvideki Radi6 es Televizi6 (amig miik6-
d6tt), az adai CTV (Kabel Televizi6) reszletesen beszamoltak a
Nyelvmiivelo Napok esemenyeirol, vagy 6sszefoglal6 jelleggel
meltattak rendezvenyiinket. Ismertetot olvashattunk a Magyar
Nyelvorben, a Magyar FigyelOben,a Honismeretben (Magyaror-
szag), a Magyar Eletben (Ausztralia) stb. Szinte mindeD esetben
igenyesnek, j6i szervezettnek, rangosnak, anyanyelviink iinnepe-
nek nevezve a Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napokat.

Mar a millenniumra kesziilve az iden a tudomanyos iilesszak
temajaul: A magyar nyelv helye a vilagban atfog6 cimet jel6ltiik
meg. Igen, keressiik, de ugyanakkor tudjuk is helyiinket a nepek
tengereben, ezereves multunkkal, es eur6pai kulmrankkaI. Talan
ezt a szellemiseget, kitartast meltanyolta a biral6bizottsag, ami-
kor a Nemzeti Kulmralis Or6kseg Miniszteriuma, a Magyar Mil-
lennium alkalmab61 kiirt palyazatan az adai Szarvas Gabor
nyelvmiivelo Napokat a miniszterium HIVATALOSMILLEN-
NIUMI RENDEZVENYEI k6ze sorolta.

Osszefoglal6 visszaemlekezesem ugy erzem, Krekity alga a
Szabad Het Nap 1998. okt. 14-ei szamaban megjelent Lelek es
Nyelv cimii irasanak reszletevel fejezhetem be. (Idezem:)
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"Csak az anyanyelvvel nem lehet soha j6llakni, csak att6l nem
kapunk soha csomort, csak azt fogadjuk magunkba korliitlanul
ugy, hogy minden szemerjet azonnal verre vaJtoztatjuk: A tobbi
nyelvbol kisebb-nagyobb adagot birunk el, mint az orvossagb61.
Ami tUl van ezen az adagon, az mar nem gy6gyit: mergezest
okoz." - irta Kosztolanyi Dezso, de gondolatait akar a Szarvas
Gabor Nyelvmuvelo Napok mott6jaul is kiragadhatnank, hisz eb-
ben akatolikus vilagban vajon mi mas adhat meg erot, mi masba
kapaszkodhatnank meg meg, mint anyanyelviinkbe, amely - mint
a Csontvary aital megfestett maganyos cedrus vagy a Berzsenyi
koltemenyeben megenekelt tOlgyfa-meg allja a vihart. ..

Vajon allja-e?"
Igen, allnia kell, Inert: (Idezem)

"Vedd el a nemzet nyelvit, sa nemzet megsziint az lenni, ami
volt: Nyom nilkUl elenyiszik, beleolvad, belehal az 1ftkornyezlf
nipek tengeribe. "

(Tolnai Vilmos: Halhatatlan. magyar nyelv)


