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Interjú Mészely József tanítóval, költővel a Kisiskolások Anyanyelvi Vetélkedőjének 
elindítójával 

 
„Számomra nemcsak 20, de 10 éves évforduló is a Kisiskolások Anyanyelvi Vetélkedője” 

 
Húszéves az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. Tanár úr, hogyan kerültél kapcsolatba a 

szövetséggel? 
 

Emlékezni mindig felemelő érzés, emlékeztetni pedig kötelesség. Az emlékezés mindig a 
hamvadó, a kihunyni készülő lángok szítója, fényt és meleget árasztó fuvallat a napi hajszában... 
Az emlékezésben a jelen önbecsülésén túl mindig a jövőbe vetett bizalom, az áldozatvállalás 
felelősségét erősítő remény a tét.  

Emlékezésre, emlékeztetésre kért a fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő, nagykorúvá 
edződött sepsiszentgyörgyi székhelyű Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, melynek létrejöttét és 
útnak indulását baráti biztatásra én is szívesen segítettem a Kisiskolások Anyanyelvi 
Vetélkedőjének és két anyanyelvi témájú táborának a szervezésével s mely munka sokszor 
ajándékozott meg a példára találás, az önzetlen szolgálat és a máig tartó barátságok örömével.  

 
Honnan jött az ötlet a Kisiskolások Anyanyelvi Vetélkedőjének meghirdetésére? 

 
A Kisiskolások Anyanyelvi Vetélkedője nem előzmény nélküli, azt is mondhatnám 

végigkísérte harmincöt éves tanítói pályámat. Osztálytanítóként örömmel tapasztalom mindmáig 
tanítványaim fejlődő nyelvi igényességének a megnyilvánulásait. Azt, ahogyan hónapról-hónapra, 
évről-évre érzékenyebben és kíváncsibban közelítenek a titokmondó anyanyelvhez, ahogy 
felfedezik, mekkora hatalma és jelentősége lehet egy-egy árnyalatnyi különbségnek, ahogyan 
kérdeznek, vitatkoznak és elfogadnak megfelelően megalapozott kritikákat is. Még a gyengébb 
képességűek is motiválhatóak, lelkesíthetőek játékkal a hatékonyabb és eredményesebb munkára. 

Már kezdő tanítóként megtapasztaltam anyanyelvi óráimon, hogy tanítványaim számára a 
magyar nyelv titkainak kifürkészése leghatékonyabban úgy valósul meg, ha a tanórai játékos 
tanulás és a szabadidős foglalkozások során nyelvünket ízeire szedjük, boncolgatjuk és 
összerakosgatjuk. Kezdetben, osztálykeretben és 1990-ben iskolakeretben, a Sepsiszentgyörgy- 
ószemerjai iskolám alsós munkaközösségének pártolásával. Akkor határoztuk el, hogy a 
kisiskolásokat is részeseivé kell avatnunk annak a nemes szándékú vetélkedésnek, amely már 1984 
óta nagy népszerűségnek örvendett a gimnáziumi és a líceumi osztályok körében. 

 
Milyen fontosabb állomásokat, eredményeket emelnél ki az anyanyelvi vetélkedő elmúlt húsz 

évéből? 
 
1992-től az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének támogatásával országos méretűvé 

fejlesztettük Erdélyben az anyanyelvi versenyeket, mely Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi 



Vetélkedő, KAV néven lopta be magát, köztudatba. 1994 tavaszán az Anyanyelv Napjai 
Székelyudvarhelyen rendezvénysorozat keretében tartottuk meg első alkalommal a felmenő 
rendszerű KAV első országos döntőjét, melyen hat erdélyi megyéből nyolc csapat mérte össze 
tudását, jelesre vizsgázva leleményességből, anyanyelvi ismeretből és szeretetből. Ezt követően 
1995-ben Nagyenyeden, a nagyálmú diákok városában, a tudást hatalomra emelő nagy gondviselő, 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nevét viselő Kollégiumban már hagyományt folytattunk, melyen 
már 10 megye kisiskolás csapatai vetélkedtek. Újdonsága volt e vetélkedőnek, hogy a 
közönségként részt vevő harmadikosokat is bevontuk a játékba, hogy ízelítőt kapjanak a 
vetélkedő hangulatából. De újdonság volt az is, hogy a győztesek részt vehettek a Napsugár 
gyermeklap szervezte anyanyelvi táborban az illyefalvi KIDA központban. Máig emlékezetesek 
számomra a Csíkszeredában, Nagybányán, Sepsiszentgyörgyön és Nagyváradon szervezett 
országos döntők is, mely rendezvényekről több alkalommal számolt be a szövetség kiadványa, a 
Hírhordó, több megyei napilap és a Budapesten megjelenő Édes Anyanyelvünk című 
anyanyelvápoló szaklap is. 

Tapasztalataimat összegeztem az anyanyelvi nevelés hatékony módozatait és eljárásait 
bemutató I. fokozatú tanítói szakdolgozatomban is. Az ezredforduló évében, 2000-ben a 
sepsiszentgyörgyi Proserved Cathedra kiadó érdemesnek találta megjelentetni az addigi 
vetélkedők 17 versenylapját témás csoportosításban. Sajnos terjedelmi okokra hivatkozva a JÓ 
JÁTÉK A  NYELVI JÁTÉK című kiadványban mellőzte a vetélkedők helyszíneinek és 
időpontjainak a közzétételét, Az erdélyi kollégák jelzései alapján írhatom, hogy az említett szerény 
kiadvány ma is, amikor a verseny továbbéltetőjének és gazdagítójának, a Napsugár gyermeklapnak 
szerkesztői vonzó és tartalmas kiadványaikkal segítik a versengésre jelentkezők tájékozottságát, 
haszonnal szolgálja az anyanyelvi versenyekre való felkészülést. 

 
Miben látod a vetélkedő sikerének titkát? 

 
Sokan abban látták, látják e felmenő rendszerű vetélkedő különlegességét, hogy nem követte, 

követi a hagyományos példát, azaz nem magoláson alapszik, sokkal inkább a felfedezésen, 
kreativitáson és az előzetes gyűjtőmunkán. A vetélkedő során minden részt vevő 3-4 fős csapat 
lehetőséget kap arra, hogy saját módszereivel, találékonyságával keressen és találjon választ a 
feltett kérdésekre, melyeket általában egy-egy téma köré csoportosítva próbáltunk, próbálunk 
összeállítani a játékvezető kollégákkal. Úgy érzem az anyanyelv szeretete, a nyelvvel való 
bíbelődés fontosságának a tudatosítása, a szárnypróbálgató alkotómunkára való ösztönzés és a 
tehetséggondozás indokolja ma is e versenyforma létjogosultságát.  

A sepsiillyefalvi anyanyelvi táborok is jó hangulatban zajlottak. Az országos verseny 
győzteseiből verbuválódott résztvevői játékos formában ízelítőt kaphattak a szövegek 
jelentésárnyaló és hangulatteremtő eszközeiről, a nyelvünket színező szólások, közmondások 
jelentéséről, azok használatát bátorítottuk az írott és az élő beszédben, de beszélgettünk a nyelvi 
humorról, a szövegformálás fortélyairól, egy-egy irodalmi műről, kedvenc olvasmányaikról, 
történeti-helytörténeti események eszmei és erkölcsi erejéről, valamint a feledésbe merülő 
kulturális és morális értékek nemzetmegtartó fontosságára irányítottuk a figyelmet. Sokat 
sétáltunk, túráztunk, énekeltük lélekgazdagító dalainkat az esti tábortüzek fényénél. Arra 
törekedünk, hogy a tábori tevékenység a véleményformálás műhelye is legyen, hogy az együtt 



megélt élményekből születő naplójegyzetek, rövid, bemutatásra szánt színpadi jelenetek tükrözzék 
a tábori élet sokszínűségét, hagyományaink fontosságát, anyanyelvünk szeretetét és ápolását…  

Én úgy érzem, hogy nemcsak én fejlesztettem, hatottam a tábor résztvevőire, hanem ők is 
fejlesztettek engem, hatottak rám. Nap, mint nap új kihívások elé állítottak és igényesebb 
munkára ösztönöztek. Minden nap éreztetni tudták őszinte gyermeki reakcióikkal, 
ragaszkodásukkal, hogy szükségük van rám, ötleteimre, tanácsaimra, utasításaimra, hogy játékos, 
közösségi értelemfejlesztő és magatartást edző hasznos munkánkkal tartalmasabbá és 
felejthetetlenebbé varázsolhatjuk az együtt eltöltött időt. 

 
Mosonmagyaróvárra költöztél, ahol folytattad a már elkezdett értékes munkád. Milyen 

tapasztalatokat szereztél ott? 
 
Új munkahelyemen, a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskolában is folytatódott a 

Kisiskolások Anyanyelvi Vetélkedőinek a megszervezése. Iskolavezetőim, Bednárik Györgyné és 
Gálos Jánosné ötleteiknek köszönhetően zenei és vizuális nevelést szolgáló résszel is gazdagodott. 

Jelenlegi iskolám 100-dik tanévében az idén immár 10 éves évfordulóját ünnepeltük a 
Kisiskolások Anyanyelvi és Zenei Műveltségi Vetélkedőjének. A vetélkedőinken résztvevő kollégák, 
meghívott vendégek visszajelzései alapján írhatom, hogy lélekemelően hasznosnak tartják az 
iskolánkból immár 10 éve újrainduló és hagyománnyá erősödő kezdeményezést.  Így immár tíz 
éve, minden év tavaszán, Mosonmagyaróváron is játékosan versengő közösségbe szólítjuk az 
anyanyelvüket szerető, féltő, nyelvünk titkaira kíváncsi kisdiákokat és kísérőiket, városunkból, 
kistérségünkből és az erdélyi (Mikes Kelemen Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy), kárpátaljai 
(Kölcsey Ferenc Gimnázium, Visk) és a felvidéki (Corvin Mátyás Alapiskola, Somorja) 
testvériskoláinkból. Nagy örömünkre az idei vetélkedőnkre már a vajdasági Muzslyáról is érkezett 
egy csapatnyi kisiskolás. Az 2002-ben indított vetélkedő óta, nem titkolt szándékunk és célunk, 
hogy a negyedikes kisdiákokkal még inkább megszerettessük csodálatos mélységű, árnyalatgazdag 
anyanyelvünket, gazdagítsuk zenei műveltségüket s a játékos feladatok során gyarapítsuk is 
ismereteiket a magyar nyelvről, irodalomról valamint zenei anyanyelvünkről, versenyhelyzetben 
összemérve találékonyságukat a más iskolák hasonló korosztályú diákjaival. 

Rangos meghívottak, két alkalommal a felvidéki Kor-zár verséneklő együttes és Kozma 
László budapesti költő, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkárságának 
főtanácsosa is színesítették rendezvényünket, a díjkiosztó ünnepséget.  

Számomra minden tanévben a tanítói eszköztáram gazdagodásán túl a meghívott vendégek és 
a vetélkedőnkre érkező kisdiákok és a kollégákkal való találkozások élménydús pillanatai előtt 
mindig alapos és lázas kutatómunkát is jelent a versenylapok megírása, összeállítása és 
kipróbálása, és kollégáim s a vendégfogadó szülők segítségével a verseny megszervezése és 
lebonyolítása. Ezúttal is szeretném megköszönni őszinte támogatásukat és önzetlen segítségüket.  

Vetélkedőinkről több alkalommal is beszámolt a helyi hetilap, a Moson vármegye, a megyei 
napilaplap, a Kisalföld, de versenylapjainkat közzétette a győri Apáczai Csere János Tanítóképző 
Főiskola ŐRSZAVAK című oktatást segítő netlapja is. A jelenlegi iskolám, az ott folyó művészeti 
nevelés és az anyanyelvi és zenei vetélkedők szervezéséért e tanévtől a rangos Tehetségpont tagja, dr. 
Kozma László és dr. Takáts Gizella író és nyugdíjas pedagógus pártoló véleményének is 
köszönhetően. A dr. Kozma László ajánló soraiból idéznék:” Két esztendeje alkalmam volt részt venni 



a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola tanítói munkaközössége által szervezett Kisiskolások 
Anyanyelvi és Zenei Műveltségi Vetélkedőjén. A zsűri tagjainak bizony kapaszkodniuk kellett, hogy lépést 
tudjanak tartani a gyorsan pergő feladatokkal, nehogy kiderüljön, hogy a kitűnő pedagógusok által felkészített 
gyerekek frappánsabban hozzák a megoldást. Szakmai biztonság, tanári tapasztalat sugárzott ebből a jól 
szervezett vetélkedőből. Mészely József, a vetélkedő szervezője 35 éve oktatja nyelvünk titkaira az általános 
iskolásokat, akik játékos formában, azaz saját nyelvükön ismerkednek anyanyelvünk titkaival. Mert a felnőtt, 
akár Kosztolányi, csak nosztalgiával tud visszatekinteni a megismerésnek arra a természetes formájára, ami 
egyszerre izgalom, rejtvény és magától adódó valóság: a játszótársam, mondd, akarsz-e lenni – közben a nyelv 
elsajátítása, a világ birtokbavétele történik, a lehető legkomolyabb módon. Hiszen a megnevezés birtokbavétel, 
minden új szó-titok egy Újvilág gazdagságát kínálja a felfedezőnek – nagyobb kincs ez, mint a spanyol Armada 
valamennyi aranya. Különösen az a magyarság számára, mely a Kárpát-medencében sok helyen kisebbségi létben 
őrzi ezt a kincset. Ezért is jelentős az, hogy Mészely tanár úr versenyfeladatait, az Erdélyben szervezett 
Kisiskolások Anyanyelvi Versenyének versenyfeladatait a sepsiszentgyörgyi Proserved Cathedra kiadó közreadta. 
Egyéb nyelvészeti, módszertani kiadványokban, folyóiratokban, könyvekben is találkozhatunk ezeknek a gazdag 
tapasztalatoknak a gyűjteményével. Ezért is üdvözlendő részvételük a TEHETSÉGPONT pályázaton. 

Bölcsészdoktor vagyok, több verses és prózai kötetem jelent meg… Az oktatási minisztérium, illetve 
államtitkárság főtanácsosaként is igyekszem figyelemmel kísérni a fentiekben leírt újító kezdeményezéseket, 
melyek megvalósításához szív és lélek szükséges.” (Dr. Kozma László) 

 
Milyen tervekkel vágtok neki a következő évtizednek? 

 
A mai világban azt sugallja minden, hogy az élet legfőbb értéke a pillanatnyi jó közérzet, a 

mértéktelen fogyasztást hajszoló talmi csillogás. Ha valaki így tekinti a saját életét, akkor nem 
számít családjának, közösségének vagy nemzetének múltja, jelentéktelenebbé silányul számára a 
jövő, és a felelősségérzete is csökken. Egy mélyen érző emberi közösség, legyen az tanintézmény 
vagy szervezet, melynek tagja lehettem és lehetek, - egy nem a felszínen csillogást kereső - nem a 
pillanatnyi csillogó-villogó közérzetet tartja a legnagyobb örömforrásnak. Hanem azt, hogy 
értelmesen szervezi mindennapjait, hogy megfeleljen minden törekvése annak az örök 
bölcsességnek és szeretetnek, amelyik a világot emberarcúvá és otthonossá próbálja gazdagítani.  

Ezért merem remélni, hogy a jövőben is folytatódik a 20 évvel ezelőtt kezdeményezett, de 
azóta már a Napsugár lelkes szerkesztőjének, Zsigmond Emesének is köszönhetően 
hagyománnyá erősödő anyanyelvi és zenei rendezvénysorozat, és minden év tavaszán az 
anyanyelv és a zene szeretete közösségbe szólítja Erdély különböző magyarok lakta városaiban és 
választott városomban, Mosonmagyaróváron is az anyanyelvükért rajongó negyedikes kisdiákat és 
az őket kísérő pedagógusokat, valamint a mindig új meglepetéseket tartogató meghívottakat. 

 
Az interjút készítette Lampert Bálint doktorjelölt, szerkesztőbizottsági tag 


