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A 10-14 évesek Verseghy nyelvművelő versenye immár 25 éves.
A negyedszázados jubileum tiszteletére született ez a szerény fttzetecske.
Nem

vállalkozhattunk

sem a mull

összefoglalására,

sem mozgalmunk

értékelésére, elemzésére - erre talán még a jövőben sor kerülhe! - most csupán
"történetünk könyvének" egy-két oldalát lapozzuk fel. Szólunk a versenyről:
sajátosságairól, egyediségéről. Majd a záróünnepélyek hangulatát megidézve:
közlünk néhány eddig nem publikált köszöntő beszédet. S végül a leglényegesebb:
felsoroljuk

a két és fél évtized legsikeresebb- Verseghy-eremmel kitüntetett

versenyzőit. A válogatott iroda lomjegyzék a rólunk szóló (vagy tőlünk származó)
fontosabb írásokat tartalmazza.
Mint emiitettük kiadványunkat, mintegy megemlékezésül, a jubileum hívta életre,
reméljük azonban terjedelmesebb munkává! is megmutatkozhatunk hamarosan,
hiszen feldolgozásra várnak a gyerekek évenként beküldött nyelvi gyűjtései és
benevezési

munkáik jelentős

része.

Már évtizede

is

elmúlt, hogy

a

versenyfeladatokat sem gyűjtöttük kötetbe, tehát a módszertani kiadványunk is
várat magára. Úgy érezzük, a feladatlapok értékelése pedig anyanyelvtanításunk
eredményességének tükre lehetne: benne, azaz a versenyző gyerekek munkáiban
megmutatkoznak - országosan, általánosan - az erények és (sajnos gyakrabban) a
fogyatékosságok. - Tábori tapasztalataink is összegzésre várnak.
Van tehát még teendőnk. Talán erőnkön fölül is sokasodó a feladat, ezért örömmel
fogadnánk egy-egy résztéma feldolgozására a ioískolák hallgatóit is (akár
szakdolgozatuk anyaga is lehetne a vállalás).
Magunk pedig reméljük: elképzeléseink megvalósítására szellemi erőinkhez
anyagiak is párosulnak majd.

erseghv nevében - Verseghy szellemében
Nyelvművelő verseny - könyvtárban

Amikor könyvtárunk, a szolnoki megyei könyvtár - az 5O-es évek közepén
felvette Verseghy Ferenc nevét, tudatosan tette. A névválasztáskor elkötelezte magát
közművelődés! könyviárkén! a nyelvtudós költőt megismertetni, népszerüsiteni kíianta
szűkebb és tágabb pátriánkban, szellemi műhelyként pedig a tudományos munkánk egyik
céljává vált a Verseghy-kutatás. S hogy ez nem csupán szólam volt, hanem igaz
kötelezettségvállalás, bizonyítja a már 1957-ben, Verseghy születésének 200.
évfordulóján elkészült, a költő életét és munkásságát bemutató diafilmünk, s ugyanakkor
jelent meg névadónkról az első tanulmánykötetünk (Kisfaludi Sándor szerkesztésében) es
bibliográfiánk is. Aligtízév múlva (Szunnay Ernő irányításával) sorra láttak napvilágot a
felvilágosodás e jeles alkotójának művei saját fordíttatásunkban, és rendszeressé vállak a
zolnoki tudományos konferenciák, amelyeken nyelvészek, irodalomtörténészek
izamoltak be Verseghy-kutatásaik eredményéről.
Ehhez a kultuszhoz természetesen kapcsolódott ebben a légkörben magától értetődő volt,
hogy a felnőttek mellett a gyerekekhez is szóljunk: 1976-ban tehát meghirdettük a felsős
általános iskolások számára a Verseghy nyelvművelő versenyt, amely már 18 éve
meggyőzően tanúsítja a gondolat életrevalóságát.
\ Verseghy név kötelez, s amit teszünk, személyiségéhez fűződő tiszteletadás.
Mondjuk mi. ám a sikerek ellenére még napjainkban is gyakran felvetődik értetlenkedve mind a magyartanárok, mind a könyvtárosok körében -: miért könyvtár a gazdája egy
szokásosan az oktatásügyhöz szorosan kötődő tevékenységnek? Mién vállal fel a
gyermekszo!gálát mindent, még ilyen távoli,fiinkctótdegenfeladatot is? - kérdezik tőlünk
kissé méltatlankodó nehezteléssel. Mások nyíltan háborognak: szakmai tisztességgel
meddig engedhető meg, ho! a határa, hogy a köny\-táros egyéni hobbija a tevékenység
egyik formájaként jelenjék meg? Bevezetőmben ezekre a kérdésekre is felelnem kell. S
talán nem lesz haszontalan mások számára sem, ha megismerik: milyen motivációs
szálakból szövődhet össze egy mára már hagyományossá, rangos feladattá váló
gyermekkönyvtári tevékenység. Amely egyben a könyvtárai itthon és határainkon kivül is
széles korben népszerűsíti.
Őszintén be kell vallanom, valóban egyik kedvtelésem a nyelvészet Szerencsés
általános iskolás voltam, olvan magvartanár tanított, akinek öröm volt a nyelvtanóráján is
ülni. Sokat tanultunk tőle. Még a gimnáziumban is ebből éltem. Ezért örültem az
egyetemen a könyvtár szak mellett a magyarnak. Majd gyerekkönyvtárosként Vargha
Balázs fertőzött tovább, a Karácsony Sándornál lanult (akkor ugyan ezt még nem tudtam)
új látásmódjára, "eretnek módszertani tételeire" igen érzékeny felfogóvá váltam. Elveit a
magam személyiségére alakítottam, formáztam, és napi munkám gyakorlatában
alkalmaztam. S mert nem sikertelenül, ez ösztönzött a gyermekkönyvtári tér bővítésére;
hogy falain kívülre, olvasóinál nagyobb csoporthoz is forduljak.
iskolai

Cjabb indíték. Naponként megéltem, hogy ugyanaz a gyerek másként viselkedik
tanulóként s másként könyvtári tagként. Nálunk ugyanis a kis olvasók

nyitottabbak, közlékenyebbek, mint bárhol máshol (iskolában, otthon). Éppen ezért
könnyebben megismerhetők, s a róluk szerzett tudás is igazabb, őszintébb; valós
Témánkhoz visszatérve: úgy tapasztaltam, hogy a legifjabbak anyanyelvi érdeklődésének
területei nem egészen azonosak az iskolai tananyagban leírtakkal Szélesebbek: már a 10P evesek is szívesen böngészték (akkor, 1976-ban, amikor még nem kellett használniuk
az iskolában!) az akadémiai egynyelvű szótárakat, vagy próbálták megfejteni az elmúlt
századokban leírt szövegek üzeneteit. S mindezt oly módon, mintha a felnőttek titkait
lesnék el. A szócikkek szakirodalmi megfogalmazását vagy a régi, veretes szövegeze t
feloldva, nemritkánjátékká formálva "szelídítették magukhoz'
Bar olvasóink a könyvtárban szívesen megnyíltak, beszélgettek: napjaikról
elmenveikröl, gondjaikról, családjukról, olvasmányaikról, ám mindezt "sajátos módon
közölték: a gyakran nehezen talált szavakat gesztusokkal, mimikával s az igen változató!
hangutánzó ;zókincsükböl" válogatva helyettesítették. Ez a kettős és egymásnak
ellentmondó ismeret • a gyerekek természetes anyanyelv iránti khanc i aga e
nyelvhasználatuk közötti szembetűnő ellenlét - késztetett arra, hogy könyvtárunk
mozgalmat indítson nyelvük - nyelvünk - jobbításáért, gazdagításáért. Természetesen
?
?
közelítve hozzájuk, a ft a nálunk megismert, igazi érdeklődésükre építve
•\ végső mozzanat, amely már a verseny tartalmát határozta meg. Középiskolában
=lig és az egyetemen sem sokat tanultunk Verseghy napjainkig üzenő, kors. °nt
nyelvfilozófiát munkásságáról. Könyvtárunk munkatársaként, a tudományos ülésszakok
előadásait hallva-olvasva értettem meg: a feladatunk nemcsak nevével, hanem
mellemében is indítani versenyünket. A korszerű nyelvmüvelés fogalmán értjük ma a
ÍZO- e kifejezéskészlet gazdagítását, a nyelvhasználati szabályok tudatosítását, a
nyelvtani "helytelenségek" javítását, a nyelvi ismeretek minden eszközzel lörténi
terjesztését. Már több mint kétszáz éve ezt példázza Verseghy életműve is! A tudató
nyelvhasználat szükségességét vallotta, s azt, hogy olyan eszköz a nyzlv, amely i
tudományokhoz, a művészetekhez vezet. Buzdító, bizakodó gondolkodóként hirdette:
n%eivünk képes arra, hogy lépést tartson a konal, csak feladata betöltésére alkalmassá kell
tfnni a-cu művelni kell az egyén nyelvet
i e érint
-.abadon bánjék nyelvével akárki " - ez, a nyelvtudós költő ma is
időszerű üzenete vált alapgondolattá: a nyelvi ismeretterjesztésnek olyan új formáját kell
Szolnokon kialakítani, amely a gyerekek számára anyanyelvünk örömteli felfedezését
I ;lenti, eltér az iskolai órák megszokott gyakorlatától. Ezt vallva, a Verseghy-verseny
meghirdetésével könyvtárunk immár tevőlegesen is részt vállalt a felnövekvő nemzedék
nyelvi műveltségének gyarapításában. Arra törekedtünk, hogy ezzel az új feladattal
komoly szerepet töltsünk be anyanyelvünk tudatos használatára, a pontos, szép beszédre
nevelésben. Már lassan két évtizede, e versennyel szeretnénk felkelteni és fokozni a
gyerekek anyanyelv iránti érdeklődését, erősíteni bennük nyelvünk szeretetét, tiszteletét.
Alkalmat kínálunk tehát arra, hogy - írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával bizonyságot tehessenek arra, mennyire gazdag és élö megszerzett szókincsük,
kifejezésmódjuk váitozatos-e. milyen a beszédkultúrájuk.

Mindezekből logikusan következik, hogy a megoldandó feladatokkal nem a
nvelvtanorákon szerzett tudást kérjük számon, hanem ismereteik megbízhatóságát tesszük
próbára: új helvzetben "vizsgáljuk" a velük való bánni tudás képességét, azaz a tanultak

alkotó-gyakorlati alkalmazására nyújtunk lehetőségei a változatos anyagú "próbákkal".
Mindezt életkori sajátosságaiknak megfelelően, kedvükhöz és hajlamaikhoz igazodó
módszerrel: tehát a nyelvi anyagot a gyerekek valós érdeklődése szerint állítjuk össze.

A versenyről, rendszeréről
A beneve is tanulmányi eredménytől független onkente Bárki jelentkezhet, akiben a
pályázati felhnas alapján felébredt a kivanc i ag, hogy kipróbálja önmagát, vizsgáztassa
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A cimek előtti mondat feltételes módja azt jelenti, hogy a fogalmazások dobozolva,
érintetlenül állnak. Az az elgondolásunk ugyanis, hogy valamennyit 10 év múlva (tehát

hamarosan) megismételjük. így már nem csupán az adott időszak gyerekeit, olvasás iránti
érdeklődésűket, családjukat, értékrendjüket sth. ismerhetjük meg belőlük, de a tíz
esztendei eltérési, a változásokat és irányukat is bemutatják nekünk.
A versengés menetrendje piramisszcrü: a benevezök iskolai válogatón vesznek
részt. Győzteseik a körzeti, innen a jobbak a megyei és közülük a legjobbak az országos
döntőre jutnak be.
A válogatók színhelyet mindenütt a könyviárak: a városok és a megyeszékhelyek
gyennekkönyvtárosai - szolnoki irányítással - szervezik és bonyolítják !e a versenyeket
Az egyes fordulókon a gyerekek 12-14 kérdésből álló írásbeli feladatlapot fejtenek m e t
és fogalmazást imák. Majd elmondanak egy szóbeli fogalmazási és különböző (általán
műveltségről, stílusukról, szókincsük változatosságáról, helyesírási készségükről stb
faggató) villámkérdésekre válaszolnak. Az írásban és szóban összegyűjthető maximális
pont 50-50%-os aranvu
Hogy mii ven fel adatsorokat, játékokat állítottunk össze, nem részletezem
megtettük már három alkalommal a Verseghy nyel\Tnüvelö versenv füzeteiben. Mo t
csak az általános éhekről szólok. A feladatsorok szerkesztésekor fontosnak tartjuk, ni s\
különböző nyelvi játékokkal hívjuk fel a versenyzők figyelmét nyelvünk finomságaira,
vizsgáztassuk szókincsüket, kedvező alkalmat adjunk a kreatív nyelvhasználatra
e
nyelvrontás terén: segítsünk nekik felismerni a sajtóban, rádióban, tévében felbukkant
nyelvi hibákat, pongyolaságokat. Nélkülözhetetlennek véljük, hogy megtanulják, legyei
igényük: helyettesíteni az idegen szavakat szebb nyelvi fordulatokra cserélni az általuk
tisztelt, beszédben mintát adó felnőttek (riporterek, riportalanyok, politikusok, gyakra
miniszterek) elkoptatott kifejezéseit, célszerűen egyszerűsíteni bonyolult mondataikat stb
Hol a rádiót, hol a televíziót kell figyelniük (egy meghatározott műsort), hol a helyi lap
adott számát kell böngészni, hogy "éber szemmel-füllel" felfedezzék a javitandót. Az
elmúlt évben az országos döntőre érkezők sétát tetiek Szolnokon a cégtáblákat
reklámokat és egyéb feliratokat figyelve. Az érmetetten idegen szavak és kifejezések
példatárat összeállítva a magyarításra is javaslatot téve a polgármesternek fogalmaztak
levelet (természetesen ez is egy írásbeli fogalmazási feladat voit). Sajnálom, hogy ezeké
másolatban nem postáztuk a címzettnek, mert igen sok tanulsággal szolgáltak
Hibavadászatuk
"trófeái" és javítási ötleteik mellett dicséretes volt a megfogalmazás
módja i
ud\anas am határozott - mégis gyermeki - stílusukkal mindannyian
megszégyenítették a hivatali levelezést.
Az idegen szavak között különösen bosszantotta őket az esztendőkkel ezelőtt átvett
és "meghonosodott" hamburger, bébiburger, hotdog. Nem tehetem meg, hog>
elnevezésük változtatására leírt szellemes javaslataikból ne hozzak néhány példát. íme
Hamburger: rakott zsemle, bélelt zsemle, húsos pufóka, telegömb, emeletes szendvic
stb. Bébiburger: bébigömb, hammocska, bocspogácsa stb. Hotdog:
li-li (virsli-kifli)
kiili-kolbi, forró rúd, forró kígyó, köpenyes virsli, subás virsli, bélelt kifli, virsli pólyában,
húsbambusz stb.
Feltűnő, hogy milyen szemíulesek az angol és más idegen kifejezések
felfedezésében és ügyesek javításában; a sajtónyelvi gyűjtésben már kevésbé jeleskedtek
gazdag gyűjteményük zömmel sajtóhibákat, bakikat tartalmazott. Nyelvérzékük itt nim

lizsgázott kitűnőre. A nyelvi vétségre még nem elég érzékeny ez a korosztály, illetve a
médiumok nagyon elrontották őket. És sajnos, szüleiket, tanaraikat 1
A változatos próbák közöli mindig találkozunk Iájnyetví, illetve a régebbi
azadokból származó szövegekkel Mai köznyelvre átültetésüket örömmel, élvezettel
,-égzik. Nem kell mondanom, hogy ezek a feladatok kiválóan alkalmasak a szóhasználat
gyakorlására. Ugyanakkor régi hagyományainkkal, szokásainkkal is megismertetik a
kerekeket
\
zotarhasználat egyik kedvelt formája, amikor számukra teljesen ismeretlen
szavakról (pl. cömpöly, apacsinfa} kell szócikket fogai mázniuk Az értelmetlennek luno
feladat azonban mozgósítja fantáziájukat (a hangalakból kell kiindulni, kitalálni egy
fogalmat), ugyanakkor fegyelmezett, logikus megfogalmazásra és alkotó tevékenységre
kény szerit (következetesen, tudományos gondossággal, a legfontosabb szabályok
megtartásával leírni szócikkben a fogalmat}. Végül a játék csattanója: sok derűre ad
lehetőséget, amikor az értékeléskor maguk vetik egybe a kitaláltál a valós szócikkel.

Ez így nyelvi feladvány, de könyvtári játék is, mert soksíorta hasznosabb és
maradandóbb, mint a manapság egyre elterjedtebb "kis könyvtáros képző* órákon a
tételes (néhány példával illusztrált) elméleti magyarázat a szócikkről, címszóról, a
szótárakról.
A feladatlapokon mindig akad szóértelmezési játék, s nem maradhat el a rokon
értelmű szavak hangulatát, stílusértékéi megismertető feladvány sem. A kérdésfelvetés
formája itt is eltér az iskolában megszokottól. Nem egy adott szóhoz tartozó szinonimák
felsorolását kérjük {ki hányat ismer?), hanem például a járás- kelés, megy körülírására
egy "Böségszani "-ban felsoroljuk azt a 73 kifejezést, amelyet Kosztolányi Dezső gyűjtött
össze. Ebből kell válogatniuk, csoportosítaniuk megadott szempontok szerint. Először a
mód szerint keresik a szavakat. Például a szaporán, gyorsan megy mellé kerül a kocog
siet, rohan, stptrcel stb. A céltalanul járkálhoz Írják: őgyeleg, ténfereg slb. Majd a
lelkiállapotnak megfelelően választanak, válaszolva a "hogyan jár a jókedvű?'
Szökdécselve}, "a megszégyenüli?" (eltakarodik), "az alattomos" fsompolyog. somfordál)
stb. Ábrák következnek -jármüvek, egy-egy állat - "melyik hogyan megy"?" kérdéssel (a
veréb ugrál, a fecske suhan stb.). Mire minden szó a helyére kerül, hogy szakszerűen
fogalmazzak, passzív szókincsük aktivizálódik A válogatáshoz természetesen hasznosítják
a Magyar Értelmező Kéziszótárt.
Nem vizsgáztatunk tehát, csak gondolkodásukat serkentjük. így szorongás nélkül,
tóbb sikerrel oldják meg a feladatot. Közben a maguk tapasztalataval meg is tanulják: a
szinonimák ismerete mennyire szolgálja a változatos, árnyalt kifejezést, s hogy ez a
védekezés az egyszmtiság ellen.
Mindig ügyelünk arra, hogy a feladatlapról ne hiányozzanak a szólások, közmondások. De a nyelvi műveltség más területeire is kiterjed a figyelmünk (pl. ki volt a
..haza bölcse", hol található a "felkelő nap országa" stb.).
A költői nyelv is sok humoros, játékos elemet, továbbjátsíható nyelvi ötletet
;artalmaz. A zsűrit mindig meglepi, hogy a gyerekek milyen színesen, szelleme
találékonysággal és gazdag fantáziával folytatják vagy alakítják át neves költőink temait.
L'gy vélem, nem kell külön magyaráznom, hogy ezek sem öncélú játékok, sokkal inkább a
biztos, könnyed, az érzelmileg, tartalmilag pontos nyelvhasználat egyfajta vizsgái. A

gyerekek
verszenei,
szovegfonnáló
képességét
mozgósítják.
próbára
teszik
stílusérzékükei.
Gyakori feladal (költőink régi, kedvelt játéka) megadott rímszavakkal - ritmikai,
tartalmi megkötöttség nélkül - verset írni. Beleélő készségükre, fantáziájukra példaként
idézek egy megoldást, megjegyzéssel: hogy a feladat nem jelentett különösebb nehézséget
számukra bizonyítja, a piszkozaton egyetlen szó javítás sem volt. Egyik gyereknél sem!
így születtek a versek. íme a példa (a megadott rímszavakat kiemeltem): Kék palástos
éjszaka száll a fűidre, I Érintetlenül hagyva a csöndéi. I Azt, hogy megjött, mindannyian
látlak / De megőrizték a titkot a nyárfák. 11 És. ott: messze, áfákon lúl I egy kis harang
néha megkondui I És itt: a réíen áll a boglya, I Szőkefiirtükalászból a kontva.
A népi találós kérdések mintájára fogalmazandó egyéni "állatleírást" is kedvelik.
Ugyancsak könnyedén, javítás nélkül oldják meg. A példa, a minta, amelyhez hasonlót
kértünk: Elöl olyan, mint egy alma, / a dereka gombócforma, / Hátul hosszú, hegyes
nyárs. / négy kis bunkós boton mász. / Mi az? A macska.
És egy szellemes gyerekmunka "megoldásként": Barna teste nagyon nagy.
mancsa, talpa hatalmas / A mézet szereti, / de a málnát sem veti / meg / fejtés: a medve.
Gyermekkönyviári (olvasásismereti) tapasztalatainkból tudjuk, jellemző életkori
sajátosság a 10-12 évesek állatok iránti vonzódása, odaadó szeretete. Magától értetődő
tehát hogy gyakori az állatok életmódjához, az állattartáshoz stb. kapcsolódó feladvány.
Még az állathangokkal is foglalkoztunk: egy felsorolásból (amelyben külön szerepeltek az
állatok és külön a hangok) 20 madárhoz kellett párosítani a hangjukat (melyik: csiripel,
csivitel, csörög, énekel, fuvoiázik, kityeg. krúgat. pirreg. zakatol stb). Érdeklődéssel, de
tévedéssel oldották meg. Ezt előre tudtuk. De azt is: hazamenvén megkeresik azt a (nem a
nyelvi, hanem az állattanban - 590 - találha(ó) könyvet, amelyben a helyes válasz és a
madarakról még sok más - gyakran nyelvi - ismeret, érdekesség található.
Természetesen kötelességünknek tartjuk a nyelvi ismeretterjesztést. Örömmel
látjuk: a versenyzők mindig rácsodálkoznak, milyen kifejezöek a nyelvjárási szavak,
mennyi titkot árulnak el a szeméiy- és földrajzi nevek mögött rejtőző eredeti jelentések.
Élénk érdeklődéssel ízlelgetik a régi magyar szövegeket, s közben megismerik a tartalom
közvetítette évszázados szokásokat. És megtanulják a szótárak használatát itáj-. földrajzi,
etimológia stb.).

Mind a tájnyelvi, mind a nyelvtörténeti, mind az elözÖ példában említett madarak
hangját utánzó szavaink "felfedeztetése", a gyerekek nyelvi érdeklődésének kielégítése
mellett más ismeretek iránt is felkelmetik kíváncsiságukat. És tanáraik figyelmét is új
területek felé irányíthatják!
Ennyit a versenylapok feladatainak sokszínűségéről, változatosságáról.
E feladványok megoldásán kívül írásban és szóban összefüggően is kell a
résztve vöknek fogalmazniuk. Eleinte ez bizonyult a legnehezebbnek. írásban többnyire az
egyéni hangot mellőző, sematikus munkák születtek, szóban pedig: a felkészülési idő alatt
leírt szövegeket olvasták volna fel legszívesebben. Az elmúlt évek során a legtöbb
tanulságot számunkra is az nyújtotta: milyen nehéz megtalálni a hozzájuk közei álló
témát. Nem kevés (és csakis ez!) gyermeklélektant ismeretei kell birtokolni ahhoz, hogy
érdeklődésüknek megfelelő címet találjunk. Olyant amelynek kifejtésekor önmagukat
adják, gondolataikat "egyénileg" rögzítik, a ? ^ saját hangjukon szólalnak meg.

Az utóbbi években ez sikerült. Egyre jobbak a fogalmazások. Nemrégen az
anekdotikus szövegeket szellemes befejezéssel zárták, a különböző kommunikációs
helyzetekhez alkalmazkodó megszólalásait: pontosabbakká váltak, vagy elbeszélésüket
egy-egy bemutatott képről - még a zsűri is nagy élvezettel hallgatta
Az idén azonos dologról kellett kél műfajban szóbeli szöveget szerkeszteniük. A
kisebbek (5-6. o.) választhattak egy mesebeli állatot (sárkány, táltos stb.). Először az
állathatározók leírásai, szabályai szerint "ismertették" részletesen. Ezután az állat
szerepében (egyes sz. első személy) kellett elmesélniük egy kitalált történetet. Ez a
korosztály a Búvár zsebkönyvek
olvasója,
állandó böngészője.
Könyvtárosi
tapasztalatomból tudom: centis pontossággal mondják a róka farkának hosszúságát, a
nvest marmagasságát stb Nem volt véletlen lehat a fel adatkij előle es az cm, hogy
'szakszerű" meghatározásokat hallhattunk- Még a - természetesen tréfás - latin
elnevezés ékről sem feledkeztek meg (egyfarkusz haragusz sárkányusz stb). A mesék is
ok vidám, fantáziadús elemei tartalmaztak. Volt például egy sárkány, aki olyan rut
királykisasszonyra talált, hogy egy életre lemondott elrablásáról, s a továbbiakban csak
spenótot evett. Es így tovább.
A feladatszerkesztök: évtől évre Szűts László nvelvész vállalja az országos döntőre
a munkát. De segítségünkre volt Hernádi Sándor is, s magam is örömmel vállalkozom

Egészen röviden a történetünkről. 1976 az első. még a szolnoki verseny éve. 1987
a rákövetkező állomás, ekkor már országossá bővült a vetélkedő, és 1989-től a szomszéd
országokból is érkeznek versenyzők. Három éve, hogy Svédországból is van jelentkező.
Ugyancsak három esztendeje, hogy a döntőt egyhetes nyelvi-művelődési tábor
előzi meg, ahol a hazaiak és a határon kívüliek (tanáraikkal) kiscsoportban készülnek az
utolsó két, döntő napra
Az elmúlt esztendőkben - a verseny szerves részeként - az általános iskolai
tanároknak is hirdettünk pályázatot.
A Verseghy verseny bővítését jelenti: Szolnok polgármesterének anyagi és erkölcsi
támogatásával. Hernádi Sándor iiányításával 1993 őszén megindítottuk a t'erw h\
Akadémiát. A négy féléves kurzuson az általános iskolai magvartanárok bővíthetik
nyelvtanítási módszertani ismereteiket.

A verseny rendszerét a jövő esztendőben kívánjuk telje; e lenni i s om e
országok gyerekeit kisérő magyartanárok szolnoki napjait töltené meg tartalommal, ha ez
időre továbbképzést szerveznénk a számukra. A kezdeti lépéseket megtettük. Reméljük,
tervünk valóra válik.
Befejezésül: a verseny közel kél évtizedének nyelvpedagógiai és pedagógiai
tapasztalatai, tanulságai - vázlatosan
Igen nehéz még ma is elfogadtatni a tanárok egy részével, hogy nem kötődünk a
tananyaghoz, az egyes évfolyamokban tanított ismeretekhez. Lehet például, hogy az *i
osztályban még nem lanulták a nport műfaji sajátosságait de naponta látják, hallják a
televízióban, rádióban. Miért ne kaphatnának nálunk ilyen fogalmazási feladalot? Vagy
bár a felső tagozat kezdetén történelemből még nem tananyag Mátyás és kora. ám az aiso
tagozatban megismerkedtek jeles királyunkkal. Sokat oívastak és tévében meséket is
láttak róla. Ismereteik elegendőek ahhoz, hogy egy fogalmazásban bemutassák "az

Igazságost". Közhely: a gyerekek nem csak az iskolában tanulják a nyelvet, műveltségűk
sem csupán innen gyarapodik. Mi a versenyünkké] nem másra vagyunk kíváncsiak tehát
"csak" arra, milyen és mit tükröz ennek a korosztálynak a társadalmi környezet hatására
kialakult, élőnyelve.
Valamennyiünket meglepett, hogy a gyerekek mennyivel könnyebben boldogulnak
a százéves vagy ennél is öregebb szövegekkel, mint e század íróinak nyelvével. Gárdonyi.
Móra de még Weöres. Kormos olvastán is sok a számukra ismeretlen jelentésű szó. Am
in nem keresik, mint a régi szövegeknél, önként a megfejtést. "Rákérdező feladataink" a
bizonyosságok erre. Gárdonyi Géza A gyerekek c. novellájának rövidített közléséből {alig
fél oldalnyi) közel 20 szóra kérdeztünk rá. Jól gondoltuk: a gyerekek többsége ezeket
valóban nem ismerte. Aki "igen", más jelentést tulajdonított neki. Költőinknél is
hasonlókat tapasztaltunk. Weöres Sándor óvodáskoruktól ismert verseiből a fakutya
kutyák vontatta szánkó, a márc (a csöbörben) - március, a szekér polyva - ponyva a
j -.ekéren. Kormos István bogivas, tompos, loncsos medvéje: Bolyhos, görnyedt, nagy stb.
Kérdésem: vajon az irodalmi és nyelvórákon, a szemelvények felolvasásakor
tanárok megállnak-e faggatva tanítványaikat értik-e a hallottakat, s ha szüksége
9
ertelmezik-e a szavakat
Amennyire javult az évek során a gyerekek szólásismerete, a fogalmazásuk.
o\egszerkesztésük, annyira rosszabbodott helyesírásuk Nem egy-egy iskola \ag\
település tanulóié, hanem országosan! Óriási listánk van az országosantipikushibákból
Itt nem idézek ezekből, de j ó lenne és tanulságos, ha a verseny 18 évének feladatlapjait
feldolgozásra vállalná valamelyik főiskola. Bizton állítom: következtetéseik amairveh
tanításunk jobbítását szolgálnák.
Megszívlelendők a fogalmazások lélektant, társadalmi - távolabbról - általánt
pedagógiai tanulságai is. A gyerekek számára a legártatlanabb képböi is sugárzik az
aere szio Egy kedves novella folytatása előbb-utóbb vérfürdőbe fullad. A minket
körülvevő világot, a tv-hea videón látottakat tükrözik vissza. Es hogy mindezek
menn\ire feldolgozatlanok bennük, erről a szövegeikből áradó félelmeik, szorongásaik
tanúskodnak.

Az üzenet, a tanulság mindannyiunk számára: nemcsak a gyerekek nyelvéért, de a
leikukért, szeniélvsségukért is felelősek vagyunk. De e ; már egy másik írás témája
Zárógondolatként egy reménység: mozgalmunkkal talán sikerült elérnünk, hogy
\ersenyzöink jövendő gyermekeiket az anyanyelv tiszteletében, védelmében fogják
ne\elni a helyes, tiszta magyar nyelvre
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Hölgyeim és l raim, Kedves Gyerekek!
Örömmel tettem eleget a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár megtisztelő felkérésének, hogy köszöntsem a Verseghy Nyelvművelő Verseny 1994. évi ünnepélyes
eredményhirdelésének résztvevőit, örömmel, mert a Szolnok Megyei Könyvtár
munkatársaival nagyon régóta jó kapcsolatban vagyok. E személves okon túlmenően
magának a rendezvénynek a lénye miatt jöttem szívesen.
Manapság, - amikor nap mm! nap tapasztaljuk a rádióban es televízióban, hogy
riporterek és riportalanyok gyakran hibásan, helytelenül használják anyanyelvüket, dinikor a nyomtatott sajtóban - főként a számitógépes szövegszerkesztés elterjedése miatt
nem látjuk nyomát a nyomdai szedők régen oly híres igényességének a helye iras e
n\ elvhelyesség tekintetében, - amikor az iskolákban - az alsó tagozattól az egyetemig
ol\ zeles körben használják a totószel vény szerű feladatlapokat - "tesztlapokat" • és így
leszoktatják a tanulókat a tanultak pontos és szabatos megfogalmazásáról e
elmondásáról. - amikor a kereskedelemben, hirdetésekben lassan csak shopokkaJ. markelekkel, diszkontokkal találkozunk, mert ma ez tűnik korszerűnek és elegánsnak, - amikt
a nemzeti könyvtárban csodálkoznak a munkatársak hogy a kapun ki kell cserélni a
"Kérjük becsukni" feliratot, mert az magyartalan, akkor az ember néha hajlamos az
elkeseredésre: úgy látszik, a 20. század végének rohanó élettempója, a modem hírközié;
technika menthetetlenül kikezdi, rontja, silányitja, szegényiti a magyar nyel' e
De szerencsére vannak olyan mozgalmak, kezdeményezések, rendezvények,
\ersenyek, amelyek igyekeznek gátaí vetni e káros folyamatnak, és az embereket a helyes
nyelvhasználatra, a nyelv tisztaságának megőrzésére nevelik.
E mozgalmak közül a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár kezdeményezésére induit
Verseghy Nyelvművelő Verseny nemcsak azért nagyon fontos, mert megyei versenynek
indult közel 20 évvel ezelőtt, és előbb országos, majd országhaiárokat átlépő
meemozdulassá fejlődött, hanem azért is, mert a verseny résztvevői olvan korúak - 10-14
:vesék • amikor az ember nagyon fogékony jóra és rosszra egyaránt

Miért olyan fontos, hogy az ember ápolja, helyesen használja anyanyelvét,
tisztában legyen annak szabályaival, lehetőségeivel, azaz minél jobban ismerje és uralja?
Két alapvető okol említek. Az első inkább érzelmi töltésű. Magyarságunk elválaszthatatlan anyanyelvünktől. A nemzeti nyelv az önálló nemzeti lét fontos tényezője.
'Nyelvében él a nemzet" - idézi a közmondást a Magyar nyelv értelmező szótára is a
nyelv szócikknél. Az anyanyelv magyarsagmegörzö, magyarságmegtartó szerepét a
legjobban a határainkon túí élők, s szűkebb vagy tágabb idegen nyelvi környezetben élők
érzik és értékelik igazán.
A másik ok a nyelv, a beszéd és a gondolkodás összefüggése. Akinek szabatos,
pallérozott a beszéde, annak tiszta, világos a gondolkodása, és fordítva: az értelmes

s. pontos, helyes fogalmazásban - írásban vagy beszédben - lehet
Babits Mihálv fogarasi diákjainak írott üzenetében az egész irodalmi és nyelvi
nevelés lényegét abban látja, hogy megtanuljanak az emberek jól beszélni és
gondolkodni. Akinek gazdag a szókincse, gazdag a gondolkodása, akinek helyes a stílusa,
helyes a gondolkodása. A pontos megfogalmazás a dolgok pontos végiggondolására
készteti az embert.
Coubertin báró. az újkori olimpiai mozgalom elindítója mondta, hogy "nem a
győzelem, hanem a részvétel a fontos". Természetesen a sportolók mégis úgy készülnek,
hogy a lehető legjobban szerepeljenek az olimpián. Nagy öröm és nagy dicsőség a
győzelmi dobogón almi. De legalább olyan fontos, hogy a világ sportolói a nemes
versengés során megismerik egymást, közelebb kerülnek egymáshoz. Es annál nagyobb a
győztes dicsősége, minél több versenyző közül kerüli az élre.
A Verseghy Ferenc Nyelvművelő Versennyel is így vagyunk: minél több diák
nevez be, igyekszik megoldani a feladatokat Szolnok megyében, Magjaror zagon. az
országhatárokon túl, anná! szebb, annál hasznosabb ez a verseny: mert sok diákkal
kedvelteri meg az anyanyelvet sok diákban növeli az igényt a helyes, változatos beszédre
és gondolkodásra. A verseny győztesei és helyezettjei pedig annál büszkébbek és
boldogabbak lehelnek, minél többen neveztek be a versenyre.
Kedves Könyvtáros Kollégák! Tisztelt Tanárnők és Tanár Urak! Kedves Szülök'
Jelen lévők és íávol lévők, határon innen és határon túl. Köszönjük önöknek, hogy
ösztönözték és segítették a gyerekek részvéteiét a Verseghy Nyelvművelő Versenyben,
kérem, tegyék ezt a jövőben is!

Kedves Gyerekek! Gratulálok a győzteseknek és a helyezetteknek, rajtatok
keresztül szüléiteknek, tanáraitoknak, a benneteket segítő könyvtárosoknak. Remélhetőleg
a siker arra ösztönöz mindnyájaiokai, hogy • a most 14 évesek kivételével - jövőre újra
indultok.
Kedves Gyerekek, akik most nem kerültetek a legjobbak közé' Biztos vagyok
benne, hogy számotokra ts hasznos volt a részvétel a versenyben. Induljatok el újra. hogy
jobban megismerjétek nyelvünket és segítségével okos, pontosan gondolkodó és
fogalmazni tudó felnőttekké váljatok: a saját érdeketekben, nyelvünk és az ország javára.

Poprády Géza
is Széchényi Könyvtár
főigazgatója

A VERSEGHY VERSENYT NEMZETI JELENTŐSÉGŰ ÜGYNEK TARTOM

Kedves Versenyzők!
Tisztelt Ünneplő Közönség'

Miként más nvelvek. a mienk is eazdag az olyan fordulatokban, amelvekkel a
zonokok az alkalomhoz illően üdvözlik a haligatóságot. En a magyar nyelv egyik
lanáraként is. az Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának elnökeként i azt ereztem a mai
alkalomhoz leginkább illőnek, hogy először a versenyzőket köszöntsem: azokat az i^ú
barátainkat, akik - mint a mesékben - több próbát is kiállva beküzdötték magukat az idei
n elvminelö verseny döntőjébe. Az "ünneplő közönség" fordulatot pedig azért
használtam, mert úgy érzem, mi itt most ebben a teremben ünnepelünk, bár nem
irradtunk semmiféle hivatalosan is nevezetes napra. Anyanyelvünket a költő zavaival
'fölnevelő édesanyánkat" ünnepeljük.
En nemcsak megindító szépsége miatt szeretem Illyés Gyulának ezt a metaforáját
hanem - a nyelvek búváriakójaként - mély igazságtartalma miatt is. A nyelveknek ugyani
az a lénvegük. hogv segítségükkel a bennünket körülvevő világ dolg< *t
•irágszirmoktól
a csillagzatokig - egyrészt meg tudjuk
ne\ezni
masre zi
s zefuggéseikben, mozgásukban és átalakulásaikban is követni tudjuk. Egy nyelv akkor
azdag, ha az őt hordozó közösséget képessé teszt a világban való tájékozódásra e
eeváltalán a létezésre. Es viszont: egy közösség, egy nemzet csak akkor nevezhető
•azdagnak, ha van olyan nyelve, amellyel megismerheti, birtokába veheti akár az eee z
\il eot, minden tudományával együtt.
Ebből a szempontból büszkék [ehetünk magyar nyelvünkre. Nincs olyan tudomány a
földön, amelyet ma ne tudnánk nemzeti nyelvünkön elsajátítani, művelni,
ot
továbbfejleszteni. E tekintetben - nem szólva most irodalmunk gazdagságáról - a világ
nvelvemek nagy futóversenyében még az élbollyal tartunk.
Ennek a derülátó véleménynek a hangsúlyozását azért tartom szükségesnek, mert
nvelvünk állapotát illetőleg gyakran találkozom a szükségesnél borúsabb megítéléssel
Hogyan is állunk hát, lássuk röviden!
Nyelvünk rendszere ép és kiteljesedett, s mint minden egészséges nyelve áilandóan
mozoE A legfeltűnőbb változások az utóbbi 100-150 évben igeragozásunk rendszerében
mentek végbe: a múlt század végén kiszorult a használatból az elbeszélő múlt, az -ndjeles
lovo idő pedig mára szinte már az érthetőségi küszöb alá süllyedt. A -nók, -nők ragoí
tárgyas ragozású forma is (Erdélyt kivéve) e felé az állapot felé közeledik. Mindezekért
meg a régise et a keileiénéi jobban is tisztelő nyelvművelők sem hullatnak mar
könnyeket. Utóvédharcok folynak még az tkes ragozás maradványaiért pedig mar
Verseghy lemondott erről az igeragozási formáról. (Szerintem végül is neki lesz igaza.)
\em latszik viszont remenvrelcnnek a suksüközes visszaszorítása. - Szoalkotasi módjaink
ran\aiban a nyelvújítás kora óta jelentős változás következén be Míg a nyelvújítók
z \aiknak nagyobb részét képzők segítségével alkották, ma a szóösszetételek adják az új

siók túlnyomó többségét. Nyelvünk azonban mintha megérezte volna a i egysíkúságban
rejlő ve zelyt, újabban ismét visszafordulni látszik a szóképzés irányába; legalábbis erce
vallanak az olyan új szavaink mint nevesítés, páfíosodás, magánosirás stb. - Nem
rvendetes ugyan a sokszor érthetetlen betűszók és szóösszevonások divatja, de egyrészt
tudomásul kell venni, hogy világjelenségről van szó, s mi nem lehetünk a vili gban
valamiféle mozaikszók nélküli sziget, másrészt bizonyos, hogy nyelvünk or a( ez a
izócsoport nem veszélyezteti. - Sajnos, vonatkozó névmásaink használatának szabályai
mo tan ag igen bizonytalanokká váltak: ma már a bizottság, aki (sot: akik) típusu
Ezek a jelenségek azonban nem végzetes betegség tünetei: jobb iskolai oktatással,
hatékonyabb nyelvművelő munkával a bajok jórészt gyógyíthatók, de olykor m é c az i
bebizonyosodhat a távolabbi jövőben, hogy nyelvünk nem lett -rosszabb", mint volt, csak
Szókészletünk állapotát illetőleg sincs okunk a túlzott borúlátásra. A szókincsünk
nagyságát illető korábbi becslések az irodalmi és köznyelv szóállományát tartalmazó
iíótárakon alapultak, és nem vették figyelembe a szaknyelvek szavainak tengerét. Ha
e/_ekkel is számolunk, s hozzáadjuk a földrajzi neveket, a tájszavakat stb. - s ez mind
jogos lenne - nyelvünk szavainak számát több millióra is tehetjük. Az idegen szavaknak
nyelvünkbe való újabb beáramlása ugyan aggodalmat keltő, ám nem szabad
megfeledkezni arról, hogy feldolgozásukhoz, magyar szavakkal való helyettesítésükhöz
bizonyos időre van szüksége társadalmunknak és nyelvünknek. Es azt is el kell i merni
hogy olyan szakterületeken, amilyen pl. a számítástechnika, történelmileg igen rövid idő
(néhány röpke év) alatt jelentős szómagyarosodás ment végbe. S ez folytatódhat de csak
akkor, ha tudatosan küzdünk érte. Aki föladja, biztosan csatát \ e z*
Ezért tartom az olyan alkalmakat, mint ez a Verseghy-emlékverseny is, nemzeti
jelentőségű ügyeknek. Ezek ugyanis azok az események, amelyek - Kosztolányival szólva
- ráébresztenek "az anyanyelv édességére és végtelenségére", amelyek tudatosítják a
resztve\ökben azt, hogy az anyanyelvi készségek fejlesztése nemcsak izgalmas és szép.
hanem túlmutat önmagán, amennyiben a magyarul beszélők nagy családjához val
tartozásra, az irántuk való felelősségre figyelmeztet.
.Az idén a 19. alkalommal került sor a Verseghy Nyelvművelő Versenyre. A rendezők
figyelmességéből módom nyílt arca. hogy behatóbban is megismerkedhessek a szolnoki
nyelvi táborok és versenyek történetével. Elámultam, olvasván, hogy lett meghii
könyvtárszobák csendes beszélgetésiből országos, söt az egész Kárpál-medence
magvarságra kiterjedő mozgalom. Mennyi munka, mennyi kitartás, menn\i hil kellen
ahhoz, hogy ez a verseny évről évre megrendeztessék itt Szolnokon! É; menn\i zeretet
a^ok tránt a gyerekek iránt, akik minden tanév vegén idegyültek! Es milyen nagv-nagy
bizalom bennük, hogy a lángot majd ők sem hagyják kialudni'

Ezért olvastam riadtan a Jászkun Krónika 1995. június 9-i számában az "Utoljái: le
nyelvművelő verseny Szolnokon?" (szerencsére még kérdőjeles) című írást. Súlvo
veszteség lenne a magyar nyelvművelés egésze szempontjából, ha ez bekövetkezne
éppen akkor, amikor anyanyelvünk művelésének ügye - bár a jövőt illetőleg bizakodc
vagyok - a jelenben éppen erősítésre szorulna. A nyelvi hibák eltűrése, söt terjedése ellen

egy olyan önievekeny mozgalom, amilyen a Verseghy Könyvtáré is
marad, bizonyosan többet ér egy tucat rendeletnél.
Ebben a hitben kívánok
eredményes munkálkodást.

mind a versenyzőknek,

mind a 5;

;nyzök. nagyrabecsült ünneplő közönség!

Két évtized múlt el azóta, hogy a Verseghy nyelvművelő verseny első döntője - 1976ban történt meghirdetése után • a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárnak gyermekek
zamara berendezett szobájában, ennek könyvekkel gazdagon megrakott polcai között,
szeren\ formaságok közepette lezajlott, majd Verseghy Ferenc születésének 220.
évfordulóján. 1977. április 3-án bátrabban folytatódott. Mind a verseny név-adójának
kimagasló személye, mind a kezdeti, akkor még csak városi szintű és próbaképpen
kezdeményezett, s azóta is általános iskolák felső tagozalos • 5-8. osztályos tanulok
körében rendszeresített verseny azóta folyamatosan bővülő körökben fejlődön mai
nemzetközi méretű és mind tartalmában, mind formáiban egyre gazdagabbá váló
mozeaiommá. Illő hát, hogy - mint veterán és minden alkalommal jelen volt - zsűritag
visszapillantsak a fejlődés tanulságos mozzanataira, hiszen most már igen tekintélye
törtenete van tiagvomanvai pedig kiforrottak es szinte kötelező erejűek ajövendore nézve
Első vívmánya a mozgalomnak a korábban már sikeresen működő egyéb iskolai
nvelvmméléshez viszonyítva az. hogy könyvtárból indult s ezért a gyerekeket mint
olvasókat közeli tette meg Kedvük ébresztésére a könyvek világában mozgó e
erdeklödö-böngészö látogatóknak életszerű feladatokat adott, hogy serkentsék
közlékenységüket és anyanyelvük iránti kíváncsiságukat. Nyelvi játékok, hibavadászat e
szépségek felfedezése, szókincsbövitése, szólások és közmondások gyűjtése, rimszavakra
irt versek. - találós kérdések mintájára fogalmazott állatleírások szerepeltek. Gyűjtöttek
állathangokat ízlelgettek régi és tájnyelvi szavakat és kifejezéseket, olvasmányaik
alakjairól beszéltek és beszélgettek, megkezdett történetet folytattak képzeletük
Az így szervezen, megfigyelt és próbára is tett teljesítmények nyomán, időközben rész*
\allalo munkatársakkal alakult ki ennek a versenyformának a profilja. Papavne
Kemenczey Judit akkor mint a gyermek könyvtárrészleg vezetője maga köré gyűjtötte
azokat a pedagógusokat akik hívei voltak a szabadabb, nem iskolaszerű, tehát nem
taxonomikus kötöttségű nyelvmüvelésnek. Így születtek meg a mintául is szolgáló
feladatgyűjtemények és nyomukban a versenyekre szabott feladatlapok.
S ezzel együtt kialakult a versenyszervezés mai gyakorlata is. A város tanulói után a
megyeiek, majd az egész ország tanulói, végül a határokon túliak is jelentkezhettek a
versenvre A jelentkezőknek először központilag meghirdetett témát kell kidolgozniuk.
(Ilyenek voltak például: "Államevek falumban 'Icörayezelemben,'", "Szólások és tájszavak
falumban
Az iskolák a dolgozatokat továbbküldik Szolnokra, s így összeáll azoknak a ne\ ora.
akik a végső megmérettetésen részt vehetnek. Idők folyamán a jelöltek - mint az idén E
előkészítő táborban közvetlenül is felkészülhettek a döntőre. Kiscsoportos alakulatok

tanárok vezetésével
órarend szerinti napi foglalkozáson
vesznek
részt, de
megismerkednek a várossal, sportolhatnak, játszhatnak. így felvértezve ülnek be a
tantermekbe, s fognak hozzá - első feladatként - a változatos írásbeli megoldásához az 56. osztályosok együtt, s így a 7-8-osok is. Nyelvpróba jellegűek ezek, nem számonkéröek,
találó jelzőt kell keresni egyszerre három főnévhez illőt, különbségei megállapítani
hasonló tartalmú mondatok között, szólásokat írni meghatározott szempont zennt
(például olyanokat, amelyek földrajzi nevet tartalmaznak), rokonértelmű szavakkai
kifejezni valamely melléknévvel jelölt tulajdonságot stb. Az utolsó feladat szövegalkotás
megadott címmel (például: mint mosi: "Séta szülőhelyem körül", nagyobbaknak:
"Példaképem a magyar történelemben").
A második versenynap délelőttjén szóbeli kifejezéképességüket teszik próbára a
feladatok. Ez úgy történik, hogy például a kisebbek elé állatfigurákról készült fotók
kerülnek, a nagyobbak elé sportjelenetek. A sorozatból egyet ki keü választaniuk, s keíiö
felkészülés után beszélni róluk. A feladai azzal teszi próbára a gyerekek élöszóbeii
formál ók épességét hogy a látott alakról vagy jelenetről először szabad előadást kell
tartaniuk "szakszerű" ismertetés szándékával, három percnyi időtartamban. Majd
ugyancsak három percig bele kell helyezkedniük a képen szereplő alak vagy alakok
helyzetébe, s történetet formálni. Mindez persze kellő előkészületi idő után történik.
Miután ez lezajlott - már délután - "villámkérdésekre" kell válaszolniuk, n olc
fordulóban. Amig a délelőtti feladatok egyTészt tárgyi ismereteket kívántak meg, e
képzelőerejüket tették próbára, most félpercnyi idő alatt találékonyságukról keilett
bizonyságot tenniük. Efféle kérdésekre válaszolhattak: főnevekhez szólást találni, népnév
elé találó jelzőt illeszteni, becenévből önállósodott keresztnevet keresni, magyarázatot
adni valamely tárgy vagy jelenség szavához stb.
A megoldás értékelése pontozással történik. Minden zsűritag megadja a maga
pontszámát, s ezek összegzésével alakul ki a sorrend.
Az elmúlt években a Verseghy Ferenc Könyvtárban nagyobb szabású tudományos
kutatás folyt. Öt évenként tudományos ülésszak foglalkozott Verseghy Ferenc
életművének értékelésével azzal a folyamattal párhuzamosan, amely a ket ev zazaddal
ezelőtt (1757-tól 1822-ig) élt, egy személyben költő, író. nyelvtudós,'esztéta, a jakobinus
mozgalomban résztvevő s ezért börtönt viselt tudós életmüvének feltáratlan an agának
kiadását vállalva a város nagy szülöttjének emlékét és érdemes munkásságát teljes
terjedelmében tegye közkinccsé ez a vállalkozás. Legutóbb. 1994-ben jelent meg az egyik
tudományos ülésszak anyagának kötete. Ebben jelent meg Pápayné Kemenczey Judit
nyelvművelő verseny történetéről írott tanulmánya. Ilyenformán az emlékfel idézés
o szekapcsolódik a párhuzamosan folyó, akadémiai sziniű tudományos kutatással
Abban, hogy ezen a vasárnapon emelkedett lélekkel ünnepelhessük a Verseghy
nveivmüvelö versem- döntőjét, ugyancsak nagyszerű művelődési és társadalmi
-.egítségnek az eredményét tisztelhetjük és melegen köszönhetjük. Tegnap este mar
megnyílt előttünk a megyeháza, hogy kellemes körülmények között folytassunk ha zno
eszmecserét szakmai tapasztalatainkról, pedagógiai élményeinkről, s élvezzük a megyei
közgyűlés elnökének és munkatársaínak szíves vendégszeretetét. Jelenről, múltról e
io\endőről tanulságos és bizEató beszélaetéseink nem hagyhattak kétséget afelől, hogv

érezve a lelke sül tséget - bizton reménykedhessünk a 20. találkozó ulán a negyedszázados
jubileum megünneplésében is a harmadik évezred első júniusának végén.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság,
a Megyei Pedagógiai Intézet, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Szolgálat, a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros
Szekciója, a Szolnok Megyei Jogú Városi önkormányzat - amelynek épületében, ebben a
díszteremben - róharjuk le mély tiszteletünket az emuiért intézmények példás összefogása
iráni az anyanyelvi művelődés kellőképpen nem is értékelhető fejlesztése érdekében
Elismerő köszönet illeti a Verseghy Gimnázium tanulóinak az ünnep fényét emeli
műsorát. Az irodalmi és zenei értékek tolmácsolása bizonyára hosszú ideig tartja
emlékezetünkben értékes teljesítményüket. Köszönet a program összeállító inak -s
Ünnepeljük ma kollégáimat mert Ók nem csekély segítséget nyújtanak a családoknak
gyermekeik nevelésében. Meg nem szűnő hittel munkálkodnak azért, hogy tanítványaik, t
értelmes, jeli eme s emberekké is segítsék formálni szakértelmük korszerűségével,
emberségük vonzásával, ésszerű követelményeikkel. Dacolva ennek a társadalmi rétegnek
minden bajával, személyes hátrányaival, sorsukat fenyegető intézkedéseivel, vállalják azt
a soha meg nem fizethető külön fáradtságot is. amellvel a versenyre készülőket
fi He zmk
A "nemzet napszámosaira" ma égetőbb szükség vsn mint valaha ts volt T3pasztalatbol
Tudom, milyen küzdelmet folytatnak második családjuk, azaz osztályuk, tanítványaik
emberré nevelésééit, önképzésükért sikereikén. Hálát nem várnak ezért, mert szivbéh
gyönyörűségük telik abba, ha egy komisz gyereket kellő tapintanál megszelidithetnek.
•saládtalan szerencsétleneket egy emberséges közösség körébe vonhatnak, un
'problémásokat" észretériihetnek. Mélységes felelősséget éreznek azért, hogy a
tehetségeseket továbbtanultatva érett ifjakká és felelős polgárokká nevelve vajúdó
társadalmunk értékes tagjaivá legyek őket. Magam is tapasztalom, hogy volt tanítványaim
negyvenedik, sőt ötvenedik érettségi találkozójukon milyen ragaszkodásukkal veszik
körül régi nevelőiket
S most hogy ma itt jelen vannak, és egyik-másikuk nyilvános eüsmerésben
re zesülhet, mindnyájunk nevében köszöntöm őket el nem évülő elismeréssel magyar
nvelvi tehát magyar szellemi szolgálatvállaló tevékenységükért
Es végül hozzátok, diákokhoz szólok. Nem azért, mert ti vagytok a legkisebbek, hanem
írért o \agytok a legígéretesebbek: a jövő zálogai. Itt Szolnokon megmutattátok
oro zlánkörmeiteket: sikeresen álltatok meg a változatos próbákat, tanúságot tettetek
b ztató képességeitek mellett. Nemcsak azokat feladatokat oldottálok meg helyesen
amelyek nyelvtani és helyesírási ismereteiteket puhatolták és mérlegelték zo- es
kifejezéskészletetek
gazdagságai
hanem
azokat
is.
amelyek
képzeleteteke
mozgósíthatták és ízléseteket telték próbára (amikor önállóan kellet élőszóban ee\eni e
g>
zemélyes - szöveget alkotni) Nemegyszer élvezettel hallgattuk ereden
ír ellátásaitokat, formáló képességeteket és élénk előadásmódotokat.
Meggyőződtünk arról, hogy - ha még magatokban nem fogalmaztátok is meg - mihen
lelentösége van a szónak

Magam megerősítve tapasztal lám azt a meggy őzödé se met.
választottam, s most átadom nektek; így hangzik:

amelyet

jeligémnek

A nyelv: élet;
az anyanyelv: életerő.
N'övekedjék hatalmasra ez az életerő a benneteket szerető szülők, a benneteket vezető
tanárok, ügyünket olyan nagyszerűen istápoló verseny szervezők és eléggé meg nem
becsülhető pártfogók örömére - a Kárpátokon belül, és a határokon tul - a magyarság
hasznára, öntudatának megerősítésére, műveltségének gyarapítására.
Ebben az ünnepi órában minden jelenlévő és jelen nem levő barátunk nevében é5
izamára eredményes n> elvörzést, kimunkált kifejezöképességet és lélekbeli boldogságot
kívánok.

Dr. Szende Aladár

A VERSEGHY ÉREMMEL JUT ALMOZOTT VERSENYZŐK

Gödör Zsuzsanna. Szolnok
Mák Helga. Szolnok
Nagy Brigitta, Szolnok
Boros .Andrea. Szolnok

Kelemen Katalin, Fe&'vemek
Pogány Gyula. Szolnok
Iványi Zsuzsa. Jászberény
Bana Csilla. Abádszalók
Zsolnai Noémi, Zagyvarékas
Lörincz Andrea, Szolnok
Maitz Zsuzsa. Szolnok
Szabó Csilla, Szolnok
Csörgő Emese, Szolnok
Medve Mariann, Jászapáti
Dobos Borbála, Szolnok
Hegyi Anita. Szolnok
Kindert Judit, Fegyvernek
Cs. Nagy Éva, Mezőtúr
Csűri Péter. Szajol
Oros Éva, Kisújszállás
Kiss [bolya. Kunhegyes
Bagi Emília. Jászapáti
Fekete Zoltán. Szolnok
Sturovics Szilvia, Kunhegyes
Konkoly Gabriella, Jászberény
Kovács Anikó. Jászapáti

Csongrád. Kossuth L. Ált. Iskola
Szeged, Szirmai Alt. Iskola
Budapest, Váci Utcai Alt. Iskola
Törökszentmikiós, Rózsa Téri Ált. Iskola
Békéscsaba, 9. sz. Ált. Iskola
Kiskunfélegyháza. Darvas J. Ált. Iskola

7.-8. osztály
Balogh Mónika
Czemmel Gyöngyi
Gálik Sarolta
Hunyadi Szilvia
Kránkz Júlia

5.-6. osztály
Szép János
Kovács Zoltán

Boularlelle, Ált. Iskola
Decsi Ált. Iskola
Szobolt. Koltói Úti Áll. Iskola
Debrecen, Szoboszlót Úti ÁJt. Iskola
Szabadszállás. Ált. Iskola

Szőke Csaba
Schmidt Zsófia

Szobok. Mátvás Kir. Üti Ált. Iskola
Marcali. Noszlopy G. Ált. Iskola
Kislöd. .Ált. Iskola
Szeged Madách I. Ált. Iskola
Pecs. Jókai Utcai Alt. Iskola

7.-8. osztály
Pastyik Petra
Szüts Dávid
Bene Mónika
Hajós Zsuzsanna
bzabó Boglárka

Dunapataj, Kodály Z. .ÁJt. Iskola
Budapest, Fazekas Gvak. Ált. Iskola
Marcali Noszlopy G. .Ált. Iskola
Tamási. I. sz. .Ált. Iskola
Kunhegyes, Dózsa Úti Áít. Iskola

5.-6. osztály
Benkö Anita
Havasi András
Kiss Viktória
Boleár Pétét
Csenld Dóra

Tiszaladány. Darvas J. Alt. Iskola
Cesléd. Várkonyi J. .Ált. Iskola
Tiszavasvari. Kabay J. .Ált. Iskola
Budapest III: Mező I. -Ált. Iskola
Csongrád, Kossuth L. Ált Iskola

Csongrád, Kossuth L. Ált. Iskola
Nagykanizsa, Andrejka .ÁJt. Iskola
Pécs. JPTE II. sz. Gyak. Ált. Iskola
Budapest. ELTE Radnóti Gyak. Ált. Iskola
Berettyóújfalu, 3. sz. .ÁJt. Iskola

<o!a l.sz. Gyakorló
Kovács Judit
Boleár Péter
[.eskó Athéné
Höltl Eszter

Sarkad, 1. sz. Alt. Iskola
Budapest 111; Mező 1. .Ált. Iskola
Szerencs, Hunvadi Ált. Iskola
Szemes, Damjanich Úti .Ált. Iskola

T.-8. osztály
Szlukovényi Katalin
Péter Erika
Balázs Mariann
Szamos Hajnalka
Hunvadi Zoltán

Gvőr, Zalka M. Ált. Iskola
Csongrád, Kossuth L. Ált. Iskola
Eger, Gagarin Gyak. Ált. Iskola
Albertisrsa, Tessedik S. Ált. Iskola
Budapest, Patakv tér 34. sz. Ált. Iskola

5.-6. osztály
•iinyó .Ágnes
Domer Eszter
Osztovits János
-Eiilembu íCnsztina
Zagyi Péter
Kovács Katalin

Csorvás Á.M.K.
Eger, 4. sz. Gyak. .Ált. Iskola
Budapest, Fazekas M Gyak. .Ált. Isko
Veszprém, Batsányi J. Ált. Iskola
Kengyel, .Ált. Iskola
Nyiradony, Ált. Iskola

7.-8. osztály
Szlukovénvi Katalin
Petercsák .Andrea
kolozs Borbála
Szalkav Krisztina
íársony Gábor

Győr. Zalka M. .Ált. Iskola
Szolnok, Kodály Z. .Ált. Iskola
Veszprém, Báthorv J. Ált. Iskola
Érd. Bolyai János Alt. Iskola
Budapest. Alkotás Úti Ált. Iskola

5.-6. osztály
Nagy Ádám
Horvátit Richárd
Kinyó Ágnes
Buc'zkó Anett
Petia Csaba

Győr, Gyárvárosi Ált. Iskola
Kaposvár, Béke Úti Ált. Iskola
Csorvás. István Király Ált. Iskola
Eger, Bánók B. Úti Alt. Iskola
Székesfehérvár. Hétvezér Téri .Áll. Iskola

1992.

7.-8. oszály
Deme Fruzsina
Simon Erzsébet
Rosner Krisztina
Csikós Hdikó
Krizsai Renáta

Kunhegyes, Kossuth Üti Ált. Iskola
Zalaegerszeg. Pais Dezső Ált Iskola
Szabadszállás, Petőfi S. ÁJt. Iskoia
Szeged. Lidice Téri .Ált. Iskola
Budapest Alkotás Úti .Ált. Iskola

5.-6. osztály
Mayer Edina
Tóth Judit
Cseni Zsófia
Kürtösi Erika
Tisza Katalin

Izsák, Bányai Júlia Gimnázium
Csetény, Körzeti ÁJt. Iskola
Nagykanizsa, Körösi Csorna Ált Iskoia
Komárom. Klapka Gy. Ált. Iskola
Marosvásárhely {Románia)

1993.

7.-8. osztály
Domer Eszter
Bakos Adrienn
Horváht Richárd
Buzek Anett
Udvorka Krisztina
Veszprémi .Andrea
Ciúlembu Krisztina

Eger. 4. sz. Gyak. .ÁJt Iskola
Encs, Kazinczy Áit. Iskola
Kaposvár, Tanítóképző Föisk. Gyak. .Alt. Iskola
Nagykanizsa, Körösi Csorna Ált. Iskola
Budapest, Vörösmarty M. .Ált Iskola
Győr, Gyárvárosi .Ált. Iskola
Tapolca. Batsányi Alt. Iskola

5.-6. osztály
Kovács Gergely
Dömeny Ágnes
Sléber Edina
Andor Ágnes
Kakas Ármin
Petraskó Judit
Székely István

Tiszafüred, Kossuth Gimnázium
Nagykörös. Kossuth L. Ált Iskola
Veszprém. Kossuth L. ÁJt- iskola
Szekszárd, Dienes Valéria Áit Iskola
Kecskemét, Bányai Jú
Tiszaföldvár, Ószölö Ált. Iskola
Nagybánya (Románia]

1994.

Horváth Richárd

Székesfehérvár. Hétvezér Téri Ált. Iskola
Komárom, Petőfi .Ált. Iskola
Csorvás. Á.M.K.
Nemesvámos, Rózsa üti Áll. Iskola
Kaposvár. Cs.V.M. Tanítóképző Főiskola Gyak.
Iskola

5.-6. osztály
Kovács Gergely
Bartíia Zonga Boglárka
Bárdos Dóra
Pintér Miklós
Osztrovszki Györgyi

Tiszafüred. Kossuth Gimnázium
Kézdivásárhely (Románia)
Nagykörös, Kossuth Ált. Iskola
Balatonboglár, Ált. Iskola
Kisvárda, Vári E. Ált. Iskola

7.-8. osztály _
Kun Ágota
Böckény Ildikó
Farkas Imola
Lipták Dániel
Dömény Ágnes
Kurtósi Erika

Kézdivásárhely (Románia)
Tiszafüred, Kossuth Gimnázium
Kézdivásárhelv (Románia)
Gyula. Karácsonyi J. Katolikus .Áll. Isko
Nagvkörös. Kossuth .Ált. Iskola
Komárom, Klapka .Ált. Iskola

5.-6. osztály
Szilágyi Péter
Madarász Márta
Horvátit Anikó
Vida Virág Ágnes
Török .Andrea

Szolnok, Hermán 0 . Ált. Iskola
Mezőtúr, Kossuth Úti Ált. Iskola
Szeged, Odessza II. Ált. Iskola
Kaposvár Cs. V. M. Tanítóképző
Zalaegerszeg, Kilián Gy. Ált. Iskola

7.-8. osztály
Dömény Ágnes
Nagy Tünde
Pacsi Judit
Horváth Orsolya
Gaál A. Márton

Nagykőrös, Kossuth Ált. Iskola
Kisvárda, Vári Emil Ált. Iskola
Szentgotthárd. Arany J. .Ál!. Iskola
Zalaegerszeg. Kilián Á!t. Iskola
GvÖr. Kazinczv Gimnázium

1996.

Ált

5.-6. osztály
Teremi Kinga
Babos Noémi
Molnár Judit
Tóth Anet!
Mirzah Sinda
7.-8. osztály
Bárdos Dóra
Szilágyi Péter
TóthAlpár
Hóbor Sándor
Horváht Anikó
Santavecz Beatrix

Türkeve, Kossuth Ált. Iskola
Kézdivásárhely (Románia)
Bp. Petőfi S. Alt. Iskola és Ginm
Szeged. Arany J. -Alt. Iskola
Kisvárda, Vári E. Ált. Iskola

Szolnok. Hermán 0 . Ált Iskola
Kézdivásárhely (Románia)
Eger, Dobó l. Gimnázium
Szeged, Odessza II. sz. Ált Iskol
Pusztaszabolcs, Velinszky L. Gir
Szakközépiskola

5.-6. osztálv
Tóth .Anett'
Vörös .Anita
Teremi Kinga
Kulcsár Nóra
Bognár Judit

Szeeed. Aranv J. Ált Iskola
Komárom, Petőfi S. .Ált. Iskola
Túrfceve, Kossuth .Ált. Iskoia
Eger. Dobó I. Gimnázium
Veszprém, Vetési A. Gimnázium

7.-8. osztály
Somogyi Katalin
Kovács Gábor
Tóth Katinka
Török Andrea
Pozbai Viola

Kőszeg, Központi .Ált. Iskola
Szolnok, Belvárosi .Ált. Iskola
Szekszárd, Dienes Valéria .Ált. Iskola
Zalaegerszeg. Kilián Gv. Ált Iskola
Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium

5.-6. osztály
Tisza Gabriella
Bujdosó Ágnes
Petiik Csilla
Bitai Tamás
Mag\ar Zsuzsanna

Mátészalka. Széchenyi 1. Ált Iskola
Füzesgyarmat Kossuth L. .Ált. Iskola
Miskolc. Jókai M. Ált. Iskola
Szekszárd, Dienes V. .Ált. Iskola
Tiszafüred, Kossuth L. Ált iskola

1999.

7.-8. osztály
Teremi Kinga
Pozsik Darinka Nóra
Molnár Judit
Treiber Daniéi! a
Babos Noémi

Türkévé. Kossuht L. Ált. Iskola
Zalaegerszeg, Ady E. Művészeti Ált. Iskola
B p , Petőfi S. Ált. Iskola
Szeged, Csongor Téri Ált. Iskola
Szolnok, Fiumei Úti Ált. Iskola
Kézdivásárhely (Románia)

5.-6. osztály
Szarvas Attila
Mer Bartiara
Klujber Balázs
Petrik Csilla
Szalontai Nikolett

Eger, Dobó I. Gimnázium
Győr, Gárdonyi G. Ált. Iskola
Ács, Gárdonyi G. Á l t Iskola
Miskolc, Jókai _M. Ált. Iskola
Szeged, Tarján Hl. sz. Ált. Iskola

7.-8. osztály
Tóth .Anett"
Teremi Kinga
Münnich Zsófia
Kiss Veronika
Kulcsár Nóra

Szeged Radnóti M. Kísérleti Gimnázium
Türkeve, Kossuth L. Áll. Iskola
Debrecen, Hatvani I. Ált. Iskola
Tapolca, Batsányi J. Ált. Iskola
Eger. Dobó I. Gimnázium

5.-6. osztály
Sárvári Kinga Fanni
Szeles Annamária
Csöke József
Marton Eszier
Pándi Tünde

Szekszárd, Dienes Valéria Áll. Iskola
Szeged, Tarjánváros III. sz. Ált. iskola
Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Iskola
Komárom, Feszty Á. Általános Iskola
Szeghalom, Általános Iskola

7.-8. osztály
Magyar Zsuzsanna
Dobó Kocsis Veronil
Reisinger Timea
Peirik Csilla
Bujdosó Ágnes

Tiszafüred, Kossuth Gimnázium
Pápa, Erkel Ferenc Ált. Iskola
Szekszárd, Garay J. Gimnázium
Miskolc, Jókai Mór Iskola
Füzesgyarmai, Kossuth L. Ált. Iskola

2001.

A VERSEGHY NYELVMŰVELŐ VERSENY VÁLOGATOTT IRODALMA

Verseghy nyelvművelő verseny. S z e r t Pápayné Kemenczey Judit.
Szolnok, 1989. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 129 p.
Verseghy nyelvművelő verseny. Munkafüzet. Szerk. Lengyel Klára és Horváth Károly.
Szotaok. 1990. Verseghy F. Megyei Könyvtár. 185 p.
Verseghy nyelvművelő verseny. Nyelvművelő feladatok és jálékok. Szerk. Pápayné
Kemenczey Judit. Szolnok, 1992. Verseghy F. Megyei Könyvtár. 159 p.

Folyóirat- és újságcikkek, t
[TÁL Gizella] T.G.
Országos nyelvművelő verseny a megyeszékhelyen. Véget ért a Verseghy tudományos
ülésszak. =
Szotaok Megyei Néplap. 19S7. márc. 30. 1.3. p.
Koránvi Éva fotóival.

Jó hangulatú, eredményes vetélkedő volt. Véget én a második Országos Verseghy
nyelvművelő verseny. = Szotaok Megyei Néplap. 1988 május 16. 1,5 p.
Katona Fotójával.

Befejeződött a szolnoki nyelvművelő verseny. = Népszabadság. J

SZENDE Aiadár
1988. május. A szolnoki példa. = Édes Anyanyelvünk. 1990. jütius-szepiember. 3. sz.

SZENDE Aiadár - HORVÁTH Károly
A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár nyelvművelő mozgalma. = Nyelvünk és
Kultúránk, 1990. 80. sz. 57-64. p.
A Verseghy nyelvművelő verseny története és eredményei. 1976-ban városi versenyként
indult, 1987-ben len országos. Tervek a határon kívül élő magyar gyerekek bevonására.

PETHO NEMET Enka
Vetélkedő Szentendrén. Verseghy nyelv-müvei verseny. = Pest Megyei Hírlap, 1993
június 1. 125.sz-4. p.
A pest megyei döntőről

Héi nap. Jász-N agy kun-Szolnok. Nyelvművelés. = Magyar Hírlap. Alföld melléklet
1993. július 5 154. sz.1. p.
17. Verseghy nyelvművelő verseny

NAGY Tünde
A Verseghy nyelvművelő napokról. = A Hét (szlovák). 1993. augusztus 27. 35. sz. 9. p.
A szerző a Nvitrai főiskola negvedéves hallgatójaként vett részt június 20-27 -e között a

SZENDE .Aladár
Nyelvművelő mozgalmak az iskolákban. = Magyar Nyelvőr, 1993 okt.-dec. 4. sz. 455457.'p.

PÁPAYNÉ KEMENCZEY Judit
A Verseghy nyelvművelő vers

PÁPAYNÉ KEMENCZEY Judil
Verseghy nevében - Verseghy szellemében. Nyel
Könyv Könyvtár Könyvtáros, 1994. szepl. 40-49. p.

ír Könyvtáros. 1994. szept. 49-50 p.

SZENDE Aladár
Verseghy Nyelvművelő Verseny Szolnokon 1994. június 19-26. = Édes .Anyanyelvünk.
1994 okt
4. sz. 15. p.

SZENDE Aladár
"A lángot majd ők sem hagyják kialudni." A Verseghy Nyelvművelő Verseny döntője
Szolnok, 1995. június 18-25. = Édes Anyanyelvünk, 1995, okt. 4. sz. 17. p.

Nyelvművelő verseny Szolnokon. = Magyar Hírlap, 1995. júa. 26. 147. sz. 21. p.
A Verseghy Ferenc emlékérercndezeítverseny jún. 25.-ei döntőjének eredménye

Kis nyelvművelők, = Kurír, 1995. tűn. 26. 172. sz. 2. p.
Rövid tudósitás a Veiseghy nyelvművelő versenyről

[TÁL Gizella] T.G.
Utoljára lesz nyelvművelő verseny Szolnokon'' = Jászkun Krónika, 1995 iún. 7. 131.
sz.3 p.
Veszélyben a kultúra egy újabb bástyája

Verseghy nyelvművelő verseny. = Jászkun Krónika. 1995. jún.23. 145. sz. II. p.
Eredményhirdetés

HANGA Valéria
Megkezdődött az országos dőnlö. = Jászkun Krónika. _1995.jún. 24. Uó. sz. I p.
Veiseghy nyelvművelő verseny

PÁPAYNÉ KEMENCZEY Judit
Miért fáj araosónÖkfeje a vasalásiól? A Verseghy nyelvművelő versenynéhány
tanulsága. = A többkönyvű oktatás felé. Könyv- és Könyvtárhasználati módszerek,
példák. Bp. 1995, OSZK KMK: 99-107. p. A Verseghy Nyelvművelő Verseny egy
feladatsorának elemzése.

ZAKÁRNÉ HORVÁTH Ida
A 20. Verseghy Nyelvművelő Verseny. = Édes Anyanyelvünk. 1996. december 5. sz..
16 p

SZENDE Aladár
Verseghy nyelvművelő verseny. = Édes Anyanyelvünk. 1997 oki. 4. sz. 15. p.
[TÁL Gizella] T.G.

Ifjú "nyelvészek" tábora és versenye. Hagyományos táborra] kezdődön jún. 22-én
Szolnokon az immár nemzetközivé bővült Verseghy nyelvművelő verseny = JásA-un
Krónika, 1998^ jún. 23. 145. sz. 1. p.

[TÁL Gizella] T.G.
A nyelvi runyaság kártékony divatja. Huszonkettedik alkalommal rendezték meg
Szolnokon (jún. 22-től jún. 28-ig) a Kisdiákok Verseghy nyelvművelő versenyét. =
Jászkun Krónika, 1998. jún. 29. 150. sz. 1,3. p.
A döntőben közel száz hazai és határokon kívül élő általános iskolás mérte össze tudásai.

TISZAI Lajos
Mexerettem a Tiszatályi kenyeret? Gondolatok a magyar nyelv használatáról a
Verseghy nyelvművelő verseny kapcsán. = Jászkun Krónika. 1998. jún. 30. 151. sz. 9. p.
Nyelvkultúránk. Nyelvi pongyolaságok. Magyar helyeit idegen szavak használata.
Szócsinálmány o k.

SZENDE Aladár
Az idei Verseghy-verseny döntője Szolnokon. = Édes Amanyelvünk. 1998 október sz. 14. p.
Nyelvművelők. = Magyar Nemzet 1999. jún. 28. 148. sz. 11. p.
A 13-14 évesek kategóriájában első helyezett lett Teremi Kinga túrkevei tanuló.

Nyelvművelők Szolnokon. =Napi Magyarország, 1999. iún. 28. 148 sz. 12. p.
Verseghy nyelvművelő verseny eredményei

PÁPAYNÉ KEMENCZEY Judit
Az első olvasmányélményem és akinek köszönhetem. 10-14 évesek vallomásai
könyvről, olvasásról, éiménytársról. = Segitert a könyv, a mese. Bp. 1999. 181-200. p.
A nyelvművelő verseny évi benevezési feladatának feldolgozása.

[VALKÓ Mihály] V. M.
Szoros barátságban az anyanyelvvel. = Új Néplap, 2000. jún

OKLEVELEK
az első évtizedből

1. Feri Antal (Budapest) metszete
2.-3. Diskay Lenke (Budapest) grafikái
4. Meggyes László (Szoinok) rajza
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