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 Kerek évfordulóhoz, harmincéves jubileumához érkezett az Édes 

anyanyelvünk iskolai nyelvmővelı versenymozgalom. Ebbıl az alkalomból 

rendeztek méltó ünnepséget Sátoraljaújhelyen, a verseny országos döntıjén 

2002. október 19-én. A három évtized sok tapasztalattal szolgál, érdemes 

áttekinteni, végiggondolni a történteket. 

 Az emlékünnepségen Deme László professzor emlékezett a kezdetekre. 

Nagy feladatnak látszott három évtizeddel ezelıtt, hogy Sátoraljaújhely és 

gimnáziuma „belevág egy országos versengés kezdeményezésébe, szervezésébe, 

lebonyolításába.” 

 Sokan álltak a jó kezdeményezés mellé, és lelkesen támogatták. A verseny 

emlékkönyvébe 1973-ban ezt írta Szende Aladár fıiskolai tanár: „Ünneplem a 

várost és vezetıit, hogy a szép és igaz magyar szó ünnepévé tette a félországos 

anyanyelvi versengést. İszintén kívánom, hogy egész országossá váljék az 

egész ifjúság épülésére. A nagyszerő mozgalom nyelvünk szépségével oltsa be 

tanítványainkat - a nyelvi helytelenségek ellen.” 

 De hogyan merült fel az Édes anyanyelvünk versenysorozat gondolata? 

Hiszen addig is volt már középiskolások (gimnazisták) részére két anyanyelvi 

versenyforma. 

Ezek a következık : 

1. Az országos középiskolai tanulmányi verseny, amely elsısorban a 

grammatikai (nyelvtani) ismereteket kívánja meg, illetve egy-egy 

nyelvtani kérdés írásbeli kifejtését. 

2. A Szép magyar beszéd verseny (más néven: Kazinczy-verseny), amelyen 

a kész szövegek (szövegrészletek) értı és értetı tolmácsolása a feladat. 

(Ennek a versenynek az országos döntıje Gyırben van.) 
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Szükségesnek látszott azonban egy harmadik versenyforma, amelyik az 

alkotó nyelvhasználati készség próbája. Deme László ezt így fogalmazta meg: „ 

… de hiányzott még a spontán beszéd, az élıben való szövegalkotás és 

hangoztatás készségének edzése és mértékének próbája.” Ebbıl az következik, 

hogy az anyanyelvi nevelés sokrétő, összetett folyamat, tehát szükség van 

nyelvtani ismeretekre, a megfelelı szövegtolmácsolásra, de szövegalkotásra 

még inkább. 

 Ismét Deme professzort idézem: „ … saját gondolatait összeszedni egy-

egy témáról, elrendezni, majd érthetı és meggyızı formába önteni ıket, esetleg 

rögtönözve: ez minden embernek minden élethelyzetben feladata (volna) maga 

és a társadalom érdekében egyaránt.” Ez a körülmény meghatározta az írásbeli 

feladatok jellegét is. Az eleinte nyelvtani és helyesírási súlypontú írásbeli 

áttolódott lassan a nyelvhasználati készséget mérı feladatok felé. 

 Hogyan épül fel az Édes anyanyelvünk versenysorozat? 

„ Az Édes anyanyelvünk szervezeti és szerkezeti kiteljesedését nagyban 

segítették az idıben elıtte járó Szép magyar beszéd verseny felgyülemlett 

tapasztalatai. Az szinte kezdettıl fogva természetes volt, hogy az új 

versenyforma akkor igazán tömeghatású, ha itt is „felmenı rendszerben” 

választódnak ki (az iskolában sok száz, ha nem épp több ezer diákot 

megmozgatva) a megyei – nagyvárosi elıdöntıkre, majd onnan az országosra 

kerülı versenyzık; és felkészítésük – felkészülésük során már az alsóbb 

fokozatokban is olyan típusú feladatokat kapnak, amilyenekkel a felsıbbekben 

találkoznak majd.”  

(„ Oh, értsd is a szót …” Deme László: A harmincadik évfordulóra) 

 Az iskolai versenyek megszervezése biztosítja, biztosíthatja  a tömeges 

részvételt. Ez akkor lehet sikeres, ha a házi versenyt megfelelıen megszervezik, 

értékelik és jutalmazzák. Ezt hatékonyan segítheti, ha mőködik az iskolában 

anyanyelvi szakkör. 
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 A megyei versenyek lebonyolítása lényegében hasonlít az országos 

döntıhez, ahová az 1. és 2. helyezettek jutnak tovább. Ez a „piramisszerő” 

felépítés biztosítja, hogy lehetıleg a legügyesebbek kerüljenek az országos 

döntıbe. Ennek színhelye Sátoraljaújhely, szervezıi a város vezetıi és a 

Kossuth Lajos Gimnázium. Ez a vidék Kossuth Lajosnak, a nagy szónoknak és 

Kazinczy Ferencnek, a nagy magyar nyelvújítónak szőkebb pátriája. Méltóbb 

helye nem is lehetne a versenynek. 

 Az országos döntı három napján lelket nemesítı élményekkel 

gazdagodhatnak a résztvevık, hiszen kirándulás  (Sárospatak, Vizsoly, 

Boldogkıváralja, Gönc stb.), kulturális programok (színházi elıadás, 

hangverseny) színesítik a versenyek közötti idıszakot. Az eredményhirdetés, a 

díjátadás a magyar kultúra egyik zarándokhelyén, Széphalmon, a Kazinczy-

emlékcsarnok elıtt zajlik. 

 A legjobbak közé jutni nem könnyő feladat. Meg kell nyerni a 

versenyzınek az 1. illetve 2. helyet a megyei vagy városi elıdöntın. A döntıben 

helyesen kell megoldani az írásbeli forduló nyelvtani, stilisztikai, helyesírási 

feladatsorát, s talpraesetten kell szerepelni a háromperces nyilvános szóbeli 

szövegalkotást igénylı versenyfordulóban. Kemények a követelmények, hiszen 

a tudás mellett a nyelvi alkotóképesség, a kapcsolatteremtés, a biztos fellépés 

próbája ez a nemes vetélkedés. „A helytállás azonban belsı gyarapodással, 

anyanyelvünk színes és helyes használatának elsajátításával jár együtt.” (Kováts 

Dániel:  A magyar nyelv újhelyi ünnepnapjai) 

 Bár a hagyományos nyelvtani kérdések sem hiányoznak – mint már 

említettem –, az írásbeli feladatok között inkább nyelvhelyességi – 

nyelvhasználati kérdések szerepelnek. 
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Lássunk  néhány példát a feladatlapok kérdéseibıl! 

Mit láthatunk azokon a kiállításokon, amelyeknek a címe : 

a) éremtárlat 

b.) érmetárlat 

Hányféle szófaji szerepben használhatjuk a magyar szót? 

Milyen jelentéskülönbség fejezıdik ki az alábbi példák kétféle írásmódjával? 

a.) keményen dolgoznak  -  kéményen dolgoznak 

b.) atlasz    - Atlasz 

c.) nagy kalapács   - nagykalapács 

     Javítsa ki a következı mondatokat! 

a.) Tóth Ferenc segített felkészülni Ferinek a szakmunkásvizsgára, aki kiváló tanár volt. 

b.) A kis alapterülető lakásban kevés helység van. 

     Mit jelent a prognózis szó a következı szaknyelvekben? 

a.) meteorológia 

b.) sajtónyelv 

c.) orvosi nyelv 

    Mit jelentenek magyarul a következı idegen szavak? 

a.) agresszió 

b.) terrorizmus 

c.) konfliktus 

 

A verseny nehezebb része  a szóbeli. Minden fordulóban a bírálóbizottság 

kijelöl három-négy témát, egyúttal megjelöli a mőfajt és a hallgatóságot is. 

Ezekbıl kell egyet választani. Majd rövid felkészülési idı alatt vázlatot kell 

készíteni, s ennek alapján 3 percben szabadon elıadni a mondandót, a 

beszédmővet. A három évtized alatt sok-sok érdekes téma (cím) került terítékre. 

Témaként szerepelt a reklám, a tévé, a környezetvédelem; továbbá: káros 

szenvedélyek,  olvasmányélmények,  diákélet, kirándulás stb. 

Íme néhány a választható címek közül! 

Gondolatok az Elzett-gyári látogatás után … 

Mőfaj: élménybeszámoló 

Hallgatóság: osztálytársak 

A televízió szerepe életünkben 

Mőfaj: vitaindító vagy hozzászólás 

Hallgatóság: diákok 

Károlyi Gáspár földjén jártunk 



 5 

Mőfaj: élménybeszámoló 

Hallgatóság: a teremben ülık 

    Hogy hat rám a reklám? 

Mőfaj: fejtegetés 

Hallgatóság: a teremben ülık 

    Ember és környezete  vagy   Védjük meg környezetünket! 

Mőfaj: kiselıadás    Mőfaj: felszólalás 

Hallgatóság: diákok   Hallgatóság: diákok 

 

A verseny történetének számunkra – a szakiskolák számára – fontos 

mozzanata volt, hogy 1979-ben 22 szakmunkásképzı küldötteivel külön mezıny 

nyílt a vetélkedésre. Hadd idézzem Deme professzor véleményét ebbıl az 

idıbıl: „Tavaly bejegyzett örömöm megkétszerezıdött: a szakmunkástanulók 

mezınye ma már nemcsak van, hanem fejlıdik, erısödik.” (1980) 

Ettıl kezdve mintegy 20 évig – minden versenyszakaszban – külön 

bizottság elıtt szerepeltek a szakmunkástanulók. Ez lehetıvé tette a Klapka 

diákjai számára is, hogy bekapcsolódjanak ebbe a versenymozgalomba, s hogy 

mind a megyei, mind az országos döntıben megfelelıen, illetve jól 

szerepeljenek. 

A sikeres szereplésrıl ezt írtam egy rövid tanulmányban: „ Természetesen 

eredményes munka csak akkor végezhetı, ha az iskola vezetısége megértı és 

támogató, az iskola pedagógiai légköre megfelelı.” Ez utóbbihoz tartozik az is, 

hogy „legyen magyar-történelem munkaközösség, nemcsak névlegesen, hanem 

ténylegesen.” 

„Évtizedekig voltam a magyar-történelem munkaközösség vezetıje, s 

valóban közös munkával sikerült megteremteni a kedvezı feltételeket a tanórán 

kívüli munkához.” 

Mindig is sok energiát fordítottunk az iskolában a tanórán kívüli 

foglalkozásokra, a szakköri munkára, a tantárgyi versenyekre és az anyanyelvi 

vetélkedıkre. Arra törekedtünk, hogy ezekkel a tevékenységi formákkal jobban 

elfogadtassuk a magyar nyelvet és irodalmat az elsısorban szakmai érdeklıdéső 
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tanulókkal. Az is fontos szempont volt, hogy egy-egy ügyes szereplés, 

sikerélmény növelje a tanulók önbizalmát. A legügyesebbeket pedig 

igyekeztünk megfelelıen felkészíteni a további eredményes szereplésre. 

Alábbi táblázatunk mutatja az Édes anyanyelvünk verseny országos 

döntıjébe jutott „klapkás” diákok nevét és szakmáját. 

 

 

Az országos döntıbe jutott „klapkás” diákok 

Év Versenyzık Eredmény 

1982. Bujdosó Ilona 

cipıfelsırész-készítı 

Török Judit 

emlékplakett (érem) 

 

különdíj 

1987. Kocsán László 

mechanikai mőszerész 

emlékplakett (érem) 

1991. Zana Attila emlékplakett (érem) 

1992. Mizsei Attila - 

1993. Balla Andrea 

nıi szabó 

Emlékplakett (érem) + 

különdíj 

1994. Varga Szilvia 

fodrász 

Különdíj 

1995. Horváth Csilla 

nıiruha- készítı 

- 

1996. Oroszi Zsolt 

villanyszerelı 

emlékplakett (érem) 

1997. Szarvas Tímea 

szakács-felszolgáló 

emlékplakett (érem) 

1998. Fehér Sándor 

autószerelı 

- 
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2001. Kispál Anita 

nıiruha-készítı 

- 

 

 Mint látható, 20 év alatt hatan szerezték meg Sátoraljaújhely 

emlékplakettjét, hárman részesültek különdíjban. 

 Minden iskola számon tartja és értékeli sikeres diákjait, de úgy gondolom, 

a szakiskolák tanulóinak talán még többet jelentett az eredményes szereplés, az 

elismerés, a nyilvánosság elıtt kapott díj, az, hogy esetenként a sajtóban is 

megjelent a nevük. Ez nemcsak rájuk volt pozitív hatással, hanem a többi 

tanulóra, az iskola egészére is. 

Érdemes egy pillantást vetni a mozgalom 25. évfordulójára megjelentetett 

könyv adataira, amely tartalmazza a legeredményesebb, legsikeresebb iskolák 

összesített sorrendjét (1973-1996). 

A gimnáziumok és a szakközépiskolák között a sátoraljaújhelyi Kossuth 

Lajos vezeti a rangsort. Az élen ıt követik a szegedi Radnóti Miklós, az 

orosházi Táncsics, a szentesi Horváth Mihály és a tatai Eötvös József. 

A külön kategóriában szereplı szakmunkásképzı intézetek és szakiskolák 

mezınyét a jászberényi Klapka György vezeti (1979-1996). A második és a 

harmadik helyet a miskolci és a székesfehérvári Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakmunkásképzı foglalja el. İket debreceni, 

mosonmagyaróvári, budapesti és kecskeméti intézetek követik. 

Az országos döntık ma 3 bizottság elıtt zajlanak, ugyanis 1980-tıl a 

határon túli diákok is részt vesznek a versenyen. Az is nyilvánvaló, hogy milyen 

sokat jelentett – jelent a határon túli diákoknak az anyaországi szereplés, az 

elismerés. Ez erısíti bennük az anyanyelv szeretetét, a magyar nyelv megtartása 

iránt érzett erkölcsi felelısséget. 

A 30. évforduló alkalmából elhangzott adatokból kiderül, hogy eddig 

összesen 3150 diák került az újhelyi döntıbe, összesen 515-en szerezték meg a 
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város emlékplakettjét. A legeredményesebb felkészítı tanároknak adományozott 

díjat pedig 56-an kapták meg. 

Megemlítendı, hogy jeles és ismert nyelvészek és közéleti személyek 

munkálkodtak az Édes anyanyelvünk versenymozgalom kibontakoztatásán, 

szervezésén, lebonyolításán; tartalmi és formai jegyeinek kialakításán. 

A legjelentısebbek közül megemlítek néhányat: Péchy Blanka, Lırincze 

Lajos, Kováts Dániel, Deme László, Benczédy József, Szathmári István, Wacha 

Imre, Hercegi Károly, Graf Rezsı, Z. Szabó László, Hérics Lajosné. 

A mozgalom a jeles évforduló alkalmával összegezvén a tapasztalatokat, 

könyveket jelentetett meg, amelyeket Kováts Dániel fıiskolai tanár szerkesztett. 

A 25. évfordulóra megjelentetett kötet címe: „A nemzeti szeretet kapcsa.” 

E kötetben jeles nyelvészek dolgozatai olvashatók a nyelvrıl, a beszédrıl, a 

nyilvánosság elıtti megszólalásról. Mint látható, a versenymozgalom a 

nyelvmővelı szakirodalom bıvülését is eredményezte. 

A 30. évforduló alkalmából újabb könyv jelent meg „Oh, értsd is a szót 

…” címmel. Ebben a kötetben az évfordulóra kiírt pályázaton díjat nyert 

pályamunkák olvashatók a legsikeresebb felkészítı tanárok és az egykori érmes 

versenyzık tollából. 

A tanárok dolgozatai gazdag pedagógiai tapasztalatokat tartalmaznak, 

amelyeket évtizedes felkészítı munkájuk során halmoztak fel.  

Az anyanyelvvel való foglalkozás, a felkészülés, a versenyeken való 

részvétel mind a tanároknak, mind a diákoknak maradandó élményt jelentett, s 

elmélyítette bennük a magyar nyelv, az anyanyelv iránti szeretetüket.  

Ezt a gondolatot nagyon szépen fejezi ki egyik tanítványom Manginé 

Bujdosó Ilona, akinek a könyvben megjelent pályázatából idézem a befejezı 

sorokat: 

 „Izgatottan vártam a záróünnepséget, az eredményhirdetést. Milyen nagy 

volt az örömöm, amikor nevemet meghallottam a legjobban között! Alig mertem 

elhinni. Kaptam egy szépséges emlékérmet – ma is nagy becsben tartom –, némi 
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pénzjutalmat, pár értékes könyvet. De ezen felül boldogságot, elégedettséget, 

hitet, büszkeséget, „hírnevet”, elismerést, tartást, amik ma is melengetik 

szívemet.” 

 

 

Forrásmunkák 

A nemzeti szeretet kapcsa - Az „Édes anyanyelvünk” verseny 25 éve 
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