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A MAGYAR NYELV 
ÉS KULTÚRA DIÁK-OLIMPIKONJAI

Minden érték, amit magunkban hordozunk, kötelez. 
TAMÁSI ÁRON

A valódi irodalmi mû, nem is okvetlenül a remekmû, 
mint egy élõlény, kimeríthetetlen. És szabad.

ESTERHÁZY PÉTER

Attól a perctõl kezdve, hogy kezünkbe jutott a Mikes Kelemen magyar
nyelv és irodalom országos tantárgyvetélkedõ, valamint az Apáczai Csere 
János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny meghí-
vója, e gondolatok „külön világban” éltünk, ezek kísértek bennünket a rendez-
vények napjaiban.

Magam is Tamási Áron sokatmondó gondolataival köszöntöttem a hallga-
tóságot a Kárpát-medence rangos magyar olimpiáján, amelynek házigazdája –
nem véletlenül – épp a 425. évfordulóját ünneplõ székelyudvarhelyi gimnázi-
um volt, amelyik az õ nevét viseli. Megtisztelõ és öröm volt számunkra, hogy
egy ilyen rendkívüli eseményhez kapcsolódó erdélyi városban szervezhettük
meg április végén ezt a vetélkedõt. Rendkívüli együttmûködés révén. 

A verseny minden évben a mûvészi szép iránt érdeklõdõ diákokat szólítja
meg. A „nemes versengésre” a magyar nyelv és irodalom területén kiemelke-
dõ V–XII. osztályos diákok vettek részt a Kárpát-medence magyarlakta vidé-
keirõl. 72 diák Magyarországról, Vajdaságból, Szlovákiából, Kárpátaljáról és
Romániából. A szabályzat szerint a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom
országos tantárgyvetélkedõn Erdélybõl és a Partiumból az elsõ három díjazott106
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(24 diák) versenyezhetett. Erre a versenyre az idén Nagyenyeden, Bethlen Gá-
bor erdélyi fejedelem városában, s az Õ nevét viselõ õsi kollégiumban került
sor. Fontos tudni, hogy – több évi kimaradás után – az idén részt vehettek  ta-
nárok is mindazon megyékbõl és a fõvárosból, ahol magyar nyelvû oktatás fo-
lyik. Ez is azt tükrözi, hogy tanulók és pedagógusok számára nagyon fontos
anyanyelvünk és irodalmunk megõrzése, fejlesztése és továbbítása nemze-
dékrõl nemzedékre, mert Széchenyi Istvánt idézve, „míg a nyelv fennmarad,
addig a nemzet is él...”. 

Az országos versenyen 144 tanuló mérte össze tudását 16 megyébõl és a
fõvárosból. Az elsõ három helyezés szerint legjobb eredményeket elért me-
gyék: Kovászna 5 és Hargita 4 díjjal. Bihar, Maros, Szatmár és Szilágy megyék
pedig 3-3 díjjal a 3. helyen vannak. Kiemelendõ, hogy a XI-es Kozsokár Han-
na a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Fõgimnáziumból és a XII-es Finta Klára-
Enikõ a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumból, 10-es érdem-
jeggyel nyerték el az elsõ helyet. A rangos versenyen résztvevõ diákok, az el-
sõ három helyezés mellett, tanügyminisztériumi dícséretekben és számos kü-
löndíjban részesültek. 

A Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom országos, illetve az Apáczai
Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyversenyek
elsõ perctõl kezdve, támogatott olimpiaként szerepelnek a Tanügyminisz-
térium verseny-kalendáriumában, ami azt jelenti, hogy a szervezõ tanintéz-
mény bizonyos pénzösszeget kap a megszervezéshez. Fontos az is, hogy a
nemzetközi olimpián díjazott diákok – azok tanárai és maga az iskola – pénz-
jutalomban részesül. A nyertes tanulók egy éven át állami ösztöndíjat is kap-
nak. Továbbá:  az olimpikonokat bizonyos egyetemeken felvételi vizsga nél-
kül felveszik.

A színvonalas versenyen résztvevõ romániai diákok, 9 I–III. helyezést, 
8 dícséretet és számos különdíjat szereztek. A XI-es Kozsokár Hanna a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Fõgimnáziumból, 10-es érdemjeggyel nyerte el a
nemzetközi Apáczai Csere János tantárgyverseny elsõ helyét is. Ízelitõül, ime,
egy részlet a dolgozatból: „Elhallgatás és kimondás, keresés, öneszmélés, em-
lékezés és megértés, alkalmazkodás, a személyiség, a család és a társadalmi lét
lényegének meglátása, az én és a múlt újraírása, s ezáltal az értelmes jövõ táv-
latának megteremtése – Vida Gábor Egy dadogás története címû alkotása. [...]
Vida mûve egy olyan összetett, epikus alkotás, amelynek többrétûsége, külön-
bözõ mûfaji rétegeket és létszinteket ötvözõ, ütköztetõ eljárásai látszólag elté-
rõ értelmezési utakat jelölnek ki, a dadogás, az irodalom általi kimondás lé-
nyege azonban mindvégig az a törekvés, mely egységet teremt ezek közt a
széttartó szférák, értelmezési és interpretálási lehetõségek közt. Az a törekvés,
melynek lényege a múlt, a személyiség feltárása és újraírása, az identitáskere-
sés és végül a szimbolikus hazatalálás. […] Irodalom és valóság kapcsolatát
megteremtõ, a szöveg egészének értelmezésében is jelentõs a fél életmûre va-
ló ismételt utalás is, mely szintén fiktív térbe helyezi át Vida Gábor mûvét, hi-
szen, akár az Isteni színjáték, az élet felénél induló belsõ útját is asszociálhat-
ja, a megváltás perspektívájába helyezheti a látszólag kibírhatatlan családi
»pokoljárást«. […] A látszólag megtagadott, a regényben mégis érvényesülõ
Erdély-történet legfõbb célja a mítoszokkal, az erdélyi magyarság sorsára 
vonatkozó hamis ideológiákkal való leszámolás, hiszen Vida Gábor regénye
Erdélyt egy kaotikus, szétszóratott (vagy annak tûnõ) világnak láttatja. Ez a ká-
osz mutatkozik meg az elvetett ötletben is, mely szerint a regény egyrészt 
a szülõket egy autóbaleset révén kiiktatta volna, a többi családtagot, az álta-
luk képviselt ideológiákat (vagy éppen az ezek hiányából fakadó illúzió-
vesztettséget) ütköztette volna. Ebben az elvetett lehetõségben éppen az Er- közelkép
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délyre jellemzõ nemzeti és lelkiismereti káosz és az ebbõl fakadó feszültség
mutatkozik meg. Az Egy dadogás történetében minderre ráépül a kommunis-
ta diktatúra mindent ellenõrzõ irányítása. Az Erdély-történet egyik jelentõs
jellemzõje az otthontalanság, egy olyan közeg, mely elõször csupán Bukares-
tet tekinti mentális térképén külföldnek, majd Budapest is azzá válik (lelki-
leg) számára. Az otthontalanság, az idegenségélmény mellett hangsúlyos az
Erdély-történetben a nemzeti- és felekezeti okokra visszavezethetõ széttagolt-
ság. Ez a széttöredezõ világ mutatkozik meg (talán még hangsúlyozottabban)
a család történetében is. A narrátor számára a család nem menedék az illúzió-
vesztett társadalom és kisebbségi sors ellenében, hanem mintegy leképzése
azok hatalmi struktúrájának, voltaképpen a szétesõ Erdélynek.” (Alkalmazko-
dás, túlélés és önmegvalósítás a regény világában)

A külhoni versenyzõk is számos díjban és különdíjban részesültek mind
az országos, mind a nemzetközi olimpián. Köszönet és tisztelet azoknak a ta-
nároknak, akik szívvel-lélekkel foglalkoznak ezekkel a diákokkal, felkészítik
és elkísérik õket ezekre a megmérettetésekre. 

Mindkét rangos verseny idején, különbözõ szakmai elõadásokon, tanul-
mányi kiránduláson, városnézésen is részt vettek a diákok és tanárok. Mind-
annyian megtekinthették Nagyenyed és Székeludvarhely környékét, a váro-
sok nevezetességeit és szépségeit. Ezen kívül ünnepi mûsorok, szakmai elõ-
adások színesítették a rendezvényeket. Ami pedig nagyon fontos, hogy min-
den résztvevõ maradandó emlékekkel, hasznos és új ismeretekkel, a barátság
jegyében távozott Nagyenyedrõl és Székelyudvarhelyrõl.

Nagy Éva

2018/7




