
SZUTS LAsZLO

ADAI EMLEKEIM

Cimiil talanjobb lett volna ezt imom: Emlekeim az adai Szar-
vas Gabor Nyelvmiivel6 Napokr61.Ugyanis kizar6lag ilyen adai
emlekeim vannak, hisz korabban nem jartam Adan, illetve min-
den adai tart6zkodasom a Szarvas Gabor-napokhoz kapcso16dik.

Eze16tt husz-huszonot eve csak hallomasb6l tudtam egret s
mast ezekr6l az e16adassorozatokr6l, illetve elolvastam a sajt6-
ban, a tudomanyos foly6iratokban kozzetett beszamo16kat, tud6-
sitasokat. Viszont mintegy tiz eve mondhatni alland6 vendege
vagyok az adai napoknak.

Egy-egy alkalommal a tudomanyos iilesszakon tartok e16-
adast, viszont 199O-6ta mindeD evben j6magam vezetem az
anyanyelvi vetelked6t altalanos iskolasoknak, igy tehat emleke-
im, benyomasaim f6kent ezekr6l a rendezvenyekr6l vannak.

Bar hatarainkon beliil mar 1-2 evtizedes jatekvezet6i mult allt
mogottem, amikor e16szor utaztam Adara, megis nehez volt a
helyzetem. Ugyanis a magyarorszagi iskolak tanu16inaknyelvta-
ni miiveltseget nagyjab6l ismertem, ismertem a nyelvtankonyve-
ket, az altalanos iskolai nyelvtani kovetelmenyeket. Viszont vaj-
mi keveset tudtam a vajdasagi magyar altalanos iskolak tanu16i-,
nak nyelvtani szinvonalar61. Hisz mast lehet szamonkemi ott,
ahol nehezebb koriilmenyek kozott 6rzik anyanyelviinket, sze-
pen, tisztan beszelnek magyarul, de nem biztos, hogy meg tud-
jak hatarozni a nyelvtani fogalmakat, tudjak-e sz6faji meghata-
rozasokat, az osszetett mondatok fajtait, kot6szavait sib. Hozza
kell tennem, hogy ez ut6bbiak itthoni tanu16inknak is sok eset-
ben gondot okoznanak. Ezert kezdett6l fogva arra torekedtem,
hogy a feladvanyok j6 resze inkabb jatekos jellegii legyen, de
termeszetesen a j6 valaszhoz sziikseg van a nyelvtani fogalmak
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helyes ismeretere, tudni kell mi az ige, a fOnev,a melleknev, il-
letve milyen mondatfajtak vannak.

A Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napok haromnapos rendez-
venysorozatanak a masodik napja az altalanos iskolai tanul6ke. A
megmerettetesre altalaban 20-25 iskola 40-50 tanul6ja szokott je-
lentkezni, e verseny menetrendje pedig a kovetkezo. A beneve-
zett tanul6k valamennyien eloszor egy irasos elodonton vesznek
reszt, s a legjobb megoldasok keszitoi - osszesen 9-10 iskola 2-2
tanul6ja, mintegy 18-20diak vesz reszt a delutani sz6beli donton.

Az irasbeli feladatlapok altalaban a nehezebb fajsulyli, tobb
fejtorest igenylo kerdeseket tartalmazzak. Szep szammal van
koztUkhelyesirasi feladat is. Mindig szerepel a feladvanyok ko-
zott a rokon ertelmii szavak, sz6lasok, kozmondasok felsorolasa
is. izelitoiil az elmult evek ir:isbeli feladatlapjar6l hadd kovet-
kezzek nehany pelda. Mit jelent a tenyeszt es a termeszt ige? ir-
janak peldamondatot is! Ugyanis sokan keverik a ket sz6t; alla-
tot tenyesztunk, novenyt termesztunk. A kovetkezo sz6lasokban
a hianyz6 melleknevet kellett beirni: ritka, mint a feher ho1l6;SQ-

. tet mintaz ejszaka;artatlan,mint a ma sziiletettbarany;ravasz,
mint a r6ka.

Jatekos feladvany az ugynevezett kenguruszavak megfejtese.
Hosszabb szavakban gyakran - a fiahordoz6 kenguruhoz hason-
l6an - rovidebb sz6 rejtozik. Ilyen feladvanyok: elbocsatas -
boes; idoszakos - osz; szivarvany - var, korlatozas - lat. Mindig
vannak feladvanyok kozott kozmondas is. igy peldaul1 kulcssz6
megadasaval es az emberi tulajdonsag megnevezesevel (amelyre
utal a kozmondas) ki kell talalni a kozmondast. PI.: Pap es okos-
sag: Jo pap is holfig tanul. Rozsa es tiirelmesseg: A turelem ro-
zsat terem. Litd es osszefogas: Sok litd disznot gyoz.

A helyesirasi kerdesek is elmaradhatatlan reszei az irasbeli
feladatlapnak. PI.: mondatalkotas afed esfedd igevel, a kialt - ki-
allt, a sarkal - sarkall sz6parokkaI. A legtobb fejtorest altalaban
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az ugynevezett helyesinisi tot6 okozza. Egy-egy sz6 3 lehetseges
inism6djab61kell kivalasztani, tippelni a helyes irasm6dot. Pel-
daul: n?szt vesz - resztvesz - reszt-vesz; a helyes tipp: reszt vesz.
Osszesen 14 kifejezes szerepel egy tot6szelvenyben, s a felada-
tok k6ziil altalaban ezek megoldasa sikeriillegkevesbe.

A delutani sz6beli d6nton az elod6nto eredmenyei alapjan a
tiz legjobb iskola 2-2 fos csapata vesz reszt a szinpadon; a kiesett
tanu16k, illetve a resztvevok t6bbi resze, tanu16k, pedag6gusok,
sziilok alkotjak a szurko16tabort.De oket is bevonjuk a versenye:
ha valamelyik csapat nem rod valaszolni a feltett kerdesre, akkor
a nezoteren"iilotanu16kkapjak a kerdest, s az igy kapott j6 vala-
szokert b6n jar, s a legt6bb b6nt gyiijtok a verseny vegen szinten
jutalmat kapnak.

A sz6beli fordu16 kerdesei a nyelvhasznalat kii16nfele tema-
k6reit 61elik r61, illetve -..:mnehany kifejezetten jatekos fordu16
is. Izelitoiil nehany jeitektipust ezekbol is felsorolok, pI. anag-
rammajeitek. Ennek lenyege: egy-egy sportag betiiibol alkotott
ertelmes sz6kapcsolatb61 kell kitalalni a sportagat. PI.: hars-
magarus - harmasugras; komoly a csiir - miikorcsolya; varos ta-
gul - tavolugras, stb.

Szinte minden evben van sz61asosfordu16is. PI.: az elso 2-3
sz6 megadasaval kell befejezni a k6vetkezo sz61asokat - Mehet
Kukutyinba - zabot hegyezni. Tobb is veszett - Mohacsnal. Nem
arulok - zsakbamacskat. Koti az ebet a - kar6hoz. Tudja, hol szo-
rit a - cipo. Kedvenc fordu16mmeg a sz61asoktestresznevekkel:
megiiti a bokajat, kezebe veszi a dolgot, orranal fogva vezeti,
megakada szemerajta, stb. Ezeket a testresznevmegadasab61
kell kitalalni.

Meg lehetne folytatni a feladattipusok ismerteteset, szeren-
csere a magyar sz6kincs gazdagsaga es a magyar nyelv rengeteg
lehetoseget kinal a kii16nfele kerdestipusok alkotasara. Terme-
szetesen egy bizonyos ido titan, nehany ev elteltevel a kerdesti-
pusok ismetlodnek, de mas-mas sz6val, kifejezesseI.
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Szemelyes velemenyem, tapasztalatom az, bogy a tanu16k
szivesen vesznek reszt ezeken a versenyeken, a sz6beli d6nt6n
elhangz6 iigyes valaszokat gyakran tapssal jutalmazza a szurko-
l6tabor. Bar a kileitasbahelyezett jutalomk6nyvek, a nyelvi tabo-
rokra va16meghivasok is n6velhetik a jatekos kedvet, megis ugy
erzem, bogy sokan esupan a jeitekkedveert vesznek reszt a ver-
senyen.

A megoldasok szinvonala is megfelelonek mondhat6, semmi-
vel gemmarad el a magyarorszagi tanu16ket61.Ez pedig elsosor-
ban a vajdasagi magyartanaroknak k6sz6nheto.

Meg egy nem szakmai jellegii eszrevetel. Ilyen tipusu nyelvi
vetelkedo -szinpadon jeitsz6esapatok, a nezoteren 150-200 szur-
ko16val, - Magyarorszagon tudomasom szerint nines. Remelem,
bogy Adan ez a szep hagyomany folytat6dik majd, a mostani le1-
keg szervezes es reszvetel esak bizakedassal t6lthet el benniin-
ket. Anyanyelviink j6voje att6l fiigg, bogy most hogyan, mire,
milyen nyelvi ismeretekre tanitjuk tanu16inkat. Ha ez igy lesz,
akkor a jelen is, a j6vo is megfelel Szarvas Gabor szellemenek.
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