„Őrizd, amid van: nyelvedet, ezt a szép játékot; Isten bábeli, egyszeri
vásárfiának szánta, s máig isteni kincs: jelöl és kitüntet.
…
Úgy ám: különbözz! Húzd ki magad! Mutasd formádat!...”
(Ács Károly: Tiszteletlen Óda)

Mondom, írom, mögőrzöm!
„Földesi Ferenc nyelvjárási vetélkedő”
A Wass Albert Irodalompártoló Egyesület a megyei középiskolák részére nyelvjárási vetélkedőt
hirdet, melynek célja, hogy „Mutassuk mög, mennyire tudunk még ő-zni”. Az azonos címmel
közel 10 éve meghirdetett nyelvjárási pályázathoz kapcsolódik ez a középiskoláknak meghirdetett
felhívás. Kitartó munka eredményeképpen vásárhelyi nyelvjárásunk fölkerült a helyi és a megyei
értéktárba.
Egy iskola több 4 fős csapatot is indíthat olyan tanulókból, akik meg szeretnék méretni magukat a
helyi nyelvjárásból. Örülnénk annak is, ha a nyelvjárásunkat jól beszélő szülő, nagyszülő is
erősítené az iskolai csapatokat. Nem egy iskolába járó baráti társulást is létre lehet hozni 14-18
éves korosztályból.
Előzetes feladatok:
A csapatok által készített video, vagy hangfölvétel, amely ő-zős nyelvjárású riport, történet,
mese, versike stb., amely ne legyen hosszabb 5 percnél. A fölvétel feltétele a nevezésnek, amelyet
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együtt kérünk leadni a könyvtárba, vagy elküldeni egyesületünk e-mail címére.
Írásbeli jelentkezést a videóval együtt a felkészítő szaktanártól várjuk, a
wassalbertkor.hmv@gmail.com címre. Kérjük az egyes iskolák tisztelt Tanári Karát, magyarszakos tanárait, hogy segítsenek csapatok toborzásában.
A felvett, video- vagy hanganyagon lehetnek visszaemlékezések, riportok, levelek, történetek,
párbeszédek felvétele olyan emberekkel, akik szépen beszélik ő-ző nyelvjárásunkat. Ez utóbbi
fölvételeket a párhuzamosan meghirdetett „Mutassuk mög, mennyire tudunk még ő-zni” című
pályázatra is be lehet adni ugyanerre a jelentkezési címre.
A vetélkedő helyszínén a 4 fős csapatok szóbeli és írásbeli feladatokat kapnak (nyelvjárási,
helyesírási, nyelvtani, tájszavak fölismerése, stb.).
A fölkészüléshez javasoljuk a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület által kiadott Írások
vásárhelyi nyelvön című könyv áttanulmányozását, melyből két példányt már eljuttattunk
iskolájuk könyvtára számára. Különösen a vásárhelyi tájnyelv nyelvtanáról szóló részt a könyv 4578. oldalán, amely olvasható a http://jadox.nlvk.hu:80/?docId=103 webcímen is. Javasoljuk
meghallgatni a Vásárhelyi beszédös lemez, az Újabb hangok a Hód-tava partyárul és a Még
szöbb történetök Vásárhelyrül című hangzó anyagainkat, amelyek gazdag forrásanyagai
lelhetnek a fölkészülő csapatoknak. 2020 nyarán megjelent az „Ízös szavak – őzős történetök”
című kötetünk, amely szintén jól használható a felkészüléshez, amellett, hogy szórakoztató
írásokat, nyelvtani tudnivalókat tartalmaz.
A vetélkedőre november 19-én délelőtt 9 órai kezdettel kerül sor a Németh László Városi
Könyvtárban.
A sikeres együttműködés reményében jó felkészülést kívánunk!
Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 2.
Benkő László

