
250 évvel ezelőtt született Kazinczy Ferenc. Az 
évforduló különös jelentőséget ad az íróról, nyelv-
újítóról elnevezett Szép magyar beszéd verseny 
Kárpát-medencei döntőjének, amelyre 2009. április 
17-19-ig került sor Győrött.

A jubileum arra fi gyelmeztet, hogy 
valamennyiünknek kötelessége azt az ügyet szol-
gálni, amit Kazinczy képviselt – mondta a meg-
nyitón köszöntőjében Korzenszky Richárd perjel, 
Prima Primissima-díjas bencés tanár.

„A nyelv ügye emberségünk ügye (…), nemzeti 
kultúránk éltető eleme, amely összekapcsol múl-
tat és jelent, egy közösségbe foglalja azokat, akik 
anyanyelvünkön tanultak meg gondolkodni” – 
hangoztatta.

A szónok úgy vélekedett, hogy a mai magyar 
nyelv a társadalom tükörképeként egyre messzebb 

kerül attól, hogy hivatása szerint a valóságot mondja 
ki. Korzenszky Richárd ezzel összefüggésben hang-
súlyozta: őszinte, egyenes és szép beszédre van szük-
ség. Ennek ügyét szolgálják mindazok, akik a Kazin-
czy-verseny sikeréért tevékenykednek – emelte ki.

Az országos döntőben mintegy 120 gimnáziumi 
és szakképző iskolai diák, továbbá huszonegy ha-
táron túlról érkezett tanuló mérte össze tudását a 
szabadon választott és a kötelező szövegek felolva-
sása során. A határon túli versenyzők Erdélyből, a 
Vajdaságból, Kárpátaljáról és a Felvidékről vettek 
részt a nemes vetélkedésben.

A háromnapos eseményhez tudományos konfe-
rencia is kapcsolódott, amelyen a 250 évvel ezelőtt 
született Kazinczy Ferenc szépirodalmi és nyelv-
újító tevékenységéről, életművének irodalomtörté-
neti jelentőségéről hangzottak el előadások. 
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Kazinczy halálának évfordulója és a Kazinczy em-
lékév alkalmából nemzetközi ifjúsági vetélkedőt 
szervezett a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Ko-
vácsvágáson, az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um, a Balassi Intézet és a Honvédelmi Minisztéri-
um támogatásával.

9 csapat mérte össze erejét elméleti és ügyességi 
vetélkedő keretében. A résztvevők a megmérettetés 
után Széphalomban meglátogatják a Magyar Nyelv 
Múzeumát és megkoszorúzzák Kazinczy sírját.

A Kárpátaljai versenyzők a Tisza forrásvidé-
kéről érkeztek, ahol a magyarok már csak szór-
ványban élnek és kevesen beszélik a magyar 
nyelvet. A versenyre azok a gyermekek jöttek el, 
akik a vasárnapi iskolában sajátítják el a magyar 
nyelvet.

A vetélkedő alkalmat adott arra, hogy a hazánk-
ban és a határon túl élő gyermekek között baráti 
kapcsolatok alakuljanak ki, melyben közös nyelv-
ként a magyar került előtérbe.

KAZINCZY NEMZETKÖZI 

VETÉLKEDŐ KOVÁCSVÁGÁSON
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