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A Kazinczy–versenyek

Nem ismerek még egy társadalmi szervezôdést, amely oly széles körben, annyi éven át
éltet és képvisel egy magasztos ügyet, mint a Kazinczyról elnevezett kiejtési versenyek.
Negyvennégy éve folynak, és hosszú volna felsorolni a különféle formájukat, a nyelv-
használati (vagy szónoki) vetélkedôket, a Beszélni nehéz! köröket, hogy itt, a bevezetô-
ben csak néhányat említsek. Nem is mondom, hogy a legfontosabbakat, mert mind-
mind fontosak, mind tömegeket mozgatnak meg – évtizedek óta. Mi kellett ehhez a nem
mindennapi eredményhez? Kellett egy, de inkább néhány iskola, alsó és középfokon,
kellettek önfeláldozó tanárok, kellettek támogató városi és megyei önkormányzatok.
Ide kívánkozna sok-sok személy neve, de álljon itt csupán egyé, akit a mozgalom min-
den szereplôje ismer, Péczy Blankáé.

A versenyek elôzményei messzire nyúlnak vissza. Kodály Zoltán 1937-ben, ill.
’38-ban az Eötvös Kollégium közgyûlésén, illetve a Magyar Rádióban elhangzott Ria-
dóját a témával foglalkozók mind emlegetik (Vessünk gátat kiejtésünk romlásának).
Hatására a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
három évben szerveztek kiejtési versenyt; az elsô nyertesek közt olvashatjuk Lôrincze
Lajos nevét.

Az 1959-ben Pécsett rendezett nyelvmûvelô konferenciáról kevesen szólnak. Ha-
tározatai közt szerepelt rendszeres iskolai kiejtési és szavalóversenyek szervezése. A
felhívás hatástalan maradt.

A harmadik és legmesszebb ható kiáltás 1965-ben hangzott el, az egri kiejtési kon-
ferencián. Határozatai közt itt is szerepelt iskolai kiejtési versenyek szervezése és mi-
nél több iskolára való kiterjesztése.

Az egri konferencia határozatának eredményességét nagymértékben segítette és
meghatározta, hogy 1966-ban megszervezték a szép magyar beszéd elsô országos
versenyét az ország középiskolai tanulói körében. Ez volt a Kazinczy-versenyek indu-
lása, a 2009 tavaszáig elért 44 országos döntôig eljutott verseny kezdete. A legszebben
beszélôk kezdetben Borsos Miklós Kazinczy-érmét kapták, a közbeesô két-két évben
Renner Kálmán Kazinczyemlékérmét. A két érem létének magyarázata egyszerû: az
alapítvány kezdetben háromévenkénti versenyeket határozott meg a tanulók részére
(közben egy-egy színész, ill. rádióbemondó kaphatta meg a díjat), s a Mûvelôdésügyi
Minisztérium 1967-tôl engedélyezte a közbeesô két-két évben a verseny megtartását,
mégpedig a gyôri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola szervezésében és
rendezésében.

A versenyek kiírását és megrendezését Péchy Blanka 1960. évi Kazinczy-alapítvá-
nya tette lehetôvé. A mûvésznô Beszélni nehéz c. könyvében (Magvetô, 1963.) leírja,
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hogyan érlelôdött meg benne 1958-tól az alapítvány létesítésének gondolata. Elôször a
Magyar Tudományos Akadémiára gondolt, mint az alapítvány kezelôjére, s mikor nem
vállalta, a Mûvelôdésügyi Minisztériumot kérte föl gondozónak; így született meg
1960-ban a Kazinczy-díj alapítvány.  Péchy Blanka akkor törzsvagyonként százezer fo-
rintot ajánlott föl, de az alapítvány levelében rögzítette, hogy végrendeletében is az ala-
pítványt teszi meg általános örökösévé. Az említett két-két évben a versenyek megren-
dezését a Mûvelôdésügyi Minisztériumnak, Gyôr városának és Gyôr-Sopron megyének
az adománya tette lehetôvé.

A kiejtési verseny döntôjén a tanulóknak két feladatot kell megoldaniuk: az elsô
napon egy három perces szabadon választott szöveget, majd a második napon egy
ugyancsak három perces kötelezô szöveget kell (húsz perces felkészülés után) elôad-
niuk. A szabadon választott szövegek széles szerzôi körbôl kerültek ki az elmúlt évek
folyamán (Kosztolányi Dezsô, Illyés Gyula, Bárczi Géza, Lôrincze Lajos egy-egy írá-
sa szerepelt leggyakrabban). Az is kikötésként szerepelt, hogy a szövegek nem lehet-
nek szépirodalmiak; 19. vagy 20. századiak legyenek, s csak nagyon kivételes esetben
régebbiek.

A húsz (késôbb harminc) Kazinczy-éremmel kitüntetett tanuló nem a szokásos elsô,
második, harmadik stb. helyezéssel vette át az elismerést, hanem az összes díjazott di-
ákot ábécé sorrendben hirdették ki, mint akik példamutatóan oldották meg feladatukat.

Az 1976-ig számított elsô szakasz sok mindenben gazdagította a versenyt. A ver-
seny három szakaszával (iskolai, megyei, országos döntôkkel) évenként mintegy tíze-
zer tanulót mozgatott meg. A diákok felkészítését magyar szakos tanárok segítették, az
ô munkájukat pedig szakmai, tudományos cikkek, írások támogatták. E munka alapo-
zását Deme László tanulmánya végezte el. /A Kazinczy-érmék és a helyes magyar kiej-
tés kérdései; Magyar Nyelv, 1965.2.sz./ Deme tanulmánya leszögezte: „A Kazinczy-díj
és a vele összefüggô Kazinczy-érem a helyes magyar kiejtés díja, a szép magyar beszéd
kitüntetô jutalma. Alapítója azoknak szánta, akik hangképzés, hangsúlyozás és hanglej-
tés tekintetében példamutatóan beszélik nyelvünket…” Ugyanakkor figyelmeztetett is
mindenkit, amikor a verseny lényegi eltéréseit elkülönítette az akkor nagyon is divatos
egyéb amatôrmozgalmi formáktól: „---a Kazinczy-érmékért folyó vetélkedés nem sza-
való, hanem kiejtési verseny. Az elôadói vagy éppen színészi adottság természetesen
nem hátrány, de a mûvészi szempontok a végsô elbíráláskor mindenképpen másodlago-
sak a kiejtésiek mögött.”

De ezután is, az idézett állásfoglalások után is igen sok elvi, elméleti és gyakorla-
ti részletet kellett tisztázni, s ez évekig tartó folyamatot jelentett. A nyelvtudomány
képviselôi (köztük számosan egyúttal a bírálóbizottságok tagjai) nagy felelôsséggel és
örömmel fogtak hozzá a sûrûn adódó szakmai részletek elemzéséhez. Ôszintén meg
kell mondani, hogy a bizottságok tagjai (néhány kivételtôl eltekintve) szinte hályogko-
vácsként vágtak neki a munkának. Ismertették a szakmai alapokat, a lényeges kiejtési
szabályokat, de aztán lépésrôl lépésre, évrôl évre a versenyekkel haladva, az elért szin-
teken továbblépve fejtették fel a szövegmondás összetevôit, s adták tovább a kísérô ta-
nároknak.

Tisztázni kellett, hogy a kötelezô és a választott szövegek elsôsorban a 19.-20. szá-
zadi szakmai, tudományos értekezô mûvek, esszék részletei legyenek, s nem lehetnek
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szépirodalmi mûvekbôl valók. (Ezeket a szempontokat –más összefüggésben- már em-
lítettem.) A szövegválasztással kapcsolatban többször szóvá kell tenni, hogy hiányzott
az összhang a szöveg és a versenyzô tanuló alkata között.

Voltak a szövegmondással kapcsolatosan babonák, nem is kis számban, de ezekrôl
a továbbiakban fogok szólni.

A versenyek elsô éveiben sok gond adódott a hangképzés területén. Az artikuláció-
nak szinte minden mozzanata szerepelt kifogásokban. A hosszúság, rövidség eltéréseit (
az i, u, ü meg egyéb magán- és mássalhangzók képzésében), a hangok pattogó, túlartiku-
lált képzését, az l jésítését, a mormolt beszédet, egy-egy szótag elharapását, elsôsorban az
utolsó szótag elkapását, elmaradását, a t kakuminális képzését, meglehetôsen gyakran a
pöszeséget, az egy, egyetlen rövid kiejtését, a hosszú, ill. rövid i, ö, ü megkülönbözteté-
sét ill. elmaradását mindig szóvá tettük, de nem számítottuk kifejezett hibának. Sok gond-
juk volt (és maradt) a versenyzôknek a szövegmondás hangerejének megtalálásával, a
verseny színhelye ugyanis mindig nagyobb, mint a gyakorlásul szolgáló tanterem.

Az artikuláció fôbb hibái, kifogásolható jelenségei a verseny elsô évtizedének vége
felé észrevehetôen csökkentek, s máig –ha nem is teljesen, de észrevehetôen –vissza-
szorultak. Feltehetjük a kérdést, hogyan lehetséges ez, hiszen a versenyzôk mindig
újak. Igaz; de a felkészítô tanárok –minthogy körükben kialakult egy szilárd mag – kép-
viselik az állandóságot, a folyamatosságot. A versenyzô tanulók körében azt tartottuk
az egyik kiemelkedô eredménynek, hogy a kötelezô szövegek tolmácsolása általában
nem maradt el a szabadon választott szövegekétôl.

Késôbb fokozatosan figyelni kezdtük a regionális kiejtési sajátosságok megjelené-
sét. Az i, u, ü idôtartamának megkülönböztetése mellett elsôsorban az e hangnak lett
volna esélye, köztük is a zártë.-nek. Sajnos hiába várakoztunk. A határainkon túlról ér-
kezô diákok beszéde jelentett némi kárpótlást. A regionális kiejtési sajátosságok elma-
radása természetesen nem jelentett hátrányt az elbírálásban.

Egy fájdalma volt rendezôknek, bírálóbizottságoknak: hogy a szakmunkásképzô inté-
zetek tanulói –sajátos tantervi helyzetükbôl következôen- alig jutottak el az országos dön-
tôbe, s csak nagyon kevesen nyertek érmet. Ezért Péchy Blanka 1976-ban úgy módosítot-
ta az alapítványt, hogy a továbbiakban is két csoportban folyjon a verseny, de az egyik le-
gyen a gimnáziumi és szakközépiskolai tanulóké, a másik a szakmunkás diákoké.

A második szakasz (ezt 1977-tôl 1990-ig szoktuk számítani) a mozgalom megerô-
södésének és kiszélesedésének idôszaka. (Az évszámok megjelölése természetesen nem
jelent betonba öntött kapukat.)

1976-ban indultak –Péchy Blanka és Deme László kezdeményezésére- a Beszélni
nehéz! adások a Magyar Rádióban. Ezek a rádiómûsorokban elhangzott, a kiejtés te-
kintetében ügyetlen mondatokat elemeznek, valamint ugyanilyen feladatokat adnak a
hallgatóknak. A mûsor nyomán az iskolákban sorra alakultak Beszélni nehéz! -körök, s
találkozóikkal, táborozásaikkal valóságos családot alakítottak, alakítanak ma is. A mû-
sort a Magyar Rádió 2007-ben megszüntette, s szerkesztôinek kérésére a Katolikus Rá-
dió adott lehetôséget a folytatására. E mûsorok hatására az országos döntôk egy harma-
dik feladattal bôvültek: a versenyzôknek egy két vagy három mondatból álló szövegben
jelölniük kell –a már korábban kialakult egységes jelekkel- a hangsúly-, hanglejtés –vi-
szonyokat, a szüneteket és a fôbb szerkezeti kapcsolódásokat.
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1977-78-tól fokozatosan országos versennyé szélesedett az általános iskolákban

folyó kiejtési vetélkedés, mégpedig két csoportban. A verseny felépítése ugyanúgy
alakult, mint a középiskolában. A dunántúli régió döntôinek szervezését a balaton-
boglári önkormányzat, valamint általános és zeneiskola vállalta, a Dunától keletre esô
rész döntôjét a kisújszállási önkormányzat, valamint a Móricz Zsigmond Gimnázium.
A versenyzôk feladata kettôs: egy szabadon választott és egy kötelezô szöveg tolmá-
csolása.

Valamivel korábban, 1973-ban bekapcsolódtak a mozgalomba a pedagógusképzô

intézmények, s lépésrôl lépésre szélesedett a résztvevô felsôfokú intézmények köre. A
döntô szervezését évi váltakozással mindig más intézmény vállalta.

1987-tôl a versenyzôk köre kibôvült a határainkon kívül tanuló, onnan érkezô diá-
kokkal. Egymás után sikerült bevonni (hazai miniszteri engedéllyel hivatalosan is) a
Felvidék, Kárpátalja, Erdély, a Vajdaság középiskolásait a gyôri, a sátoraljaújhelyi ve-
télkedôkbe, s részükre díjakat is adni.

Közben egymás után szervezôdtek nyári táborok (Gyôrben, Balatonbogláron,
Csongrádon stb.), melyek felkészítést nyújtanak tanároknak, tanulóknak a versenyekre,
a Beszélni nehéz! – körökben folyó munkára. E táborok szervezéséhez, munkájához se-
gítséget nyújt az 1989-ben megalakult Anyanyelvápolók Szövetsége.

Nagy örömmel és segítôkészséggel fogadta mindenki Sátoraljaújhely jelentkezését,
hogy ott is terveznek valami hasonlót a Gyôrben folyó döntôkhöz. Kölcsönös konzul-
tációk, egyeztetések után kialakult Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny ter-
ve, a Kazinczy-kiejtési verseny testvére és kiegészítôje. Az 1973-ban meghirdetett ver-
seny támogatását a Mûvelôdésügyi Minisztérium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és
Sátoraljaújhely város vállalta, a szervezés és rendezés gondjait a Kossuth Lajos Gimná-
zium és Kollégium. Gyôr és Sátoraljaújhely kapcsolata az évek folyamán mintaszerû
együttmûködéssé fejlôdött.

Kazinczy Ferenc és Kossuth Lajos hosszú éveken át tevékenykedtek Sátoraljaújhe-
lyen, akkor még Zemplén megye székhelyén. Szellemiségük jótékonyan hatott a ver-
senyben közremûködôkre, így Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny gyorsan
fejlôdött. Ugyanúgy, mint Gyôrben, két csoportban folynak a versenyek, s csakhamar
csatlakoztak a határainkon túlról érkezô tanárok és diákjaik. Ez az új versenyforma több
tényezôben is sokat hozott. A diákoknak az elsô napon egy helyesírási, nyelvtani, sti-
lisztikai, szerkesztési témákat tartalmazó feladatsort kell megoldaniuk. A második na-
pon – s ez az igazán új – a versenybizottságok által kijelölt három, ill. újabban négy te-
rületbôl választott három perces beszédet kell elmondaniuk. A bizottságok meghatároz-
zák a beszéd mûfaját (vitaindító, beszámoló, emlékezés, elmélkedés stb./), valamint a
beszéd elmondásának helyszínét (iskolai osztály, diákkör, a verseny közönsége stb.)
Csak egyetlen példa: Milyen értékek teszik, tehetik szebbé világomat? Mûfaja: elmél-
kedés. Hallgatóság: a teremben ülôk. A kiemelkedôen szereplôk (összesen huszonöten)
helyezési sorrend megállapítása nélkül jutalomban részesülnek: megkapják Sátoraljaúj-
hely plakettjét, továbbá pénzjutalmat kapnak.

Ennyi, szerteágazó versenyt bemutatni ilyen rövid beszámoló keretében, szinte le-
hetetlen. Ezért a legrégebbi, legkidolgozottabb formának, Gyôr munkájának bemutatá-
sával folytatom, és – szükség szerint – kitérek a nyelvhasználati versenyre.
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A verseny második szakaszában elôtérbe kerültek a hangsúly, hanglejtés, szünet
(tartás) gondjai. (Természetesen sok szó esett ezekrôl már az elsô szakaszban is, és fi-
gyeltük a hangképzésre stb. ebben a második szakaszban is.) A versenyzôk „szépen, ha-
tásosan” akarnak beszélni, bemutatni azt a törekvésüket, hogy a szavakat tisztán, jól ar-
tikuláltan, jól érthetôen adják elô. Ebbôl következett a szavak (mondatrészek) agyon-
hangsúlyozása, rengeteg felesleges szünet, a szöveg, a mondanivaló széttörése. „A szö-
vegmondást leginkább az jellemezte, hogy a beszélôk többségükben nem összefüggô
gondolatokat mondtak el, hanem szavakat, szószerkezeteket olvastak fel, vagy raktak
egymás után. Nem a mondategész, a szövegegész gondolati tartalmának, hanem az eze-
ken belüli kisebb egységeknek, a fontosabb vagy annak tartott részeknek a kiemelésé-
re törekedtek. GYAKRAN MÉG A MONDATOT SE TUDTÁK ÁTFOGNI, olykor
ésszel, de még gyakrabban hanggal, nemhogy a szövegegészt” (Wacha Imre: A Ka-
zinczy-versenyek 25 éve, 79-80.o., Gyôr, 1991.)

A felesleges és hibás hangsúlyozásnak ellenszere a szöveg megértése, a szöveg
mondanivalójának kiemelése és tolmácsolása. Ezt a szempontot sokan és sokszor el-
mondták, de talán legtalálóbban és legszebben Lôrincze Lajos fogalmazta meg az egyik
verseny összegezésében. „A beszédnek, a beszéd elmondásának a fô célja a benne lévô
gondolatok tolmácsolása embertôl emberig, lélektôl lélekig, szívtôl szívig. Ennek a cél-
nak az érdekében…fel kell használni minden lehetôséget, ami a gondolatok átadását se-
gíti. Érteni kell, amit el akarunk mondani.” (A Kazinczy-versenyek 25 éve, 67- 68.o.)

Sokat kínlódtak – versenyzôk és bizottságok – a szünetekkel… A sok felesleges
hangsúly magával hozta a felesleges szüneteket, de zavart okozhatott az összetartozó
részek széttagolása is. A szünettartás zavarait elôidézhette a rossz légzéstechnika (ha el-
elfogyott a levegô)  az izgalom, a szöveg megértésének a hiánya is.

A szupraszegmentális eszközökkel kapcsolatban oldani kellett babonákat. Ilyene-
ket: „Vesszônél megállunk, és fölvisszük a hangot. –A pontnál megállunk, és leereszt-
jük a hangot. – A magyarban a mondat dallama egyöntetûen leereszkedô. – A szónak
mindig az elsô szótagja hangsúlyos. –A jelzô mindig hangsúlyos.

A mondanivaló és a szerkezet elôtérbe állításának követelményével már a verse-

nyek harmadik fázisánál tartunk. Ennek lényege: a szövegegész. Viszonylag korán,
már a hetvenes években utaltunk rá, hogy nem elég a mondat belsô viszonyaira ügyel-
nünk, azt kell a versenyzôknek elemzéssel megkeresniük, és aztán kifejezniük, mi a
szöveg mondanivalója, és adott esetben ez a mondanivaló hol, hogyan jelenik meg a té-
telmondatokban (a szerkezetben) – hangzott a tanács a versenyzôknek a bizottságok ré-
szérôl –, mintha itt és most születne a szöveg. Ehhez túl kell lépni a mondaton; elem-
zéssel meg kell állapítani a szöveg szerkezetét, tételmondatait, alaphangját, s ezeket kell
kifejezni a hangosítás különféle eszközeivel. Itt nagy szükség volt Deme László tanul-
mányaira, tanácsaira, arra az alapvetô megállapítására, hogy a mondat nemcsak meg-
szerkesztett nyelvi egység, hanem beszerkesztett is, hogy a mondat a szöveg láncszem-
nyi egysége, mely indul valahonnan, vezet, mutat valahová. Felhívta arra is a figyelmet,
hogy a kommunikációs alapgörbe a szöveg minden egységénél megfigyelhetô és meg-
jelenítendô a maga bevezetô – kifejtô – levezetô részével. 

A nyelvtudomány kutatói, a versenyek szakemberei tehát – mint csak röviden utal-
tam rá – sok mindent tisztáztak a vázolt területeken. Számos összegzés, tanulmány és
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könyv született ezekbôl az elemzésekbôl, s elôbbre vitték a nyelvtudományt a beszélt
nyelv vizsgálatában.

Külön kell szólnom a sátoraljaújhelyi verseny tapasztalatairól. A szóbeli rész kez-
detekor a tanulókkal ismertetik (az elbírálható témákat) az elbírálás szempontjait (ma-
radjon a témánál, ügyeljen a tagolásra, a megadott mûfajra, a nyelvi megformálásra,
elôadásában a mondat- és szövegfonetikai szempontokra); figyelmeztetik, hogy a felké-
szülés 15-20 percét vázlatkészítésre használja, ne fogalmazza meg a beszédét, és ne
tartson felolvasást.

A kivitelezés színvonala évrôl évre javul, minden tekintetben. Kezdetben a szakkép-
zô iskolák tanulói elmaradtak a gimnazistáktól, az évek folyamán ez a különbség foko-
zatosan csökkent. Kezdetben megfigyelhetô volt, hogy az adott három percet a szakis-
kolák tanulóinak egy része nem vagy alig használta fel, a gimnazisták egy részét pedig
figyelmeztetni kellett az idô elteltére. Sokat javult a helyzet abban is, hogy a megszó-
lalóknak egyre több lett a tartalmas mondanivalója, és kevésbé tértek el a tárgytól.

Beszédek szerkezete, felépítése az a pont, ahol még sok a javítanivaló, hogy érez-
hetô legyen a beszéd (a szöveg) három fô egysége, a bevezetés, tárgyalás, befejezés, a
tárgyalásban pedig az érvelés. A nyelvi megformálásban egyfelôl kevés az egyéni szín,
másfelôl érték, hogy a tanulók kerülik a sablonokat, közhelyeket, zsargon elemeket és
az idegen szavakat. A kiállás, megjelenés megnyugtató, sôt érzékelni lehet, hogy a be-
széd a tanulók számára ünnepi alkalom, ez megnyilvánul fellépésükben, komolyságuk-
ban, öltözetükben.

A versenyek tapasztalatait rendszeresen megbeszéljük Gyôrben is, Újhelyen is,
mind a tanárokkal, mind a versenyzôkkel. Ismertetjük az írásbeli feladatok megoldását,
majd a bírálóbizottságok tagjai részletesen elemzik a szóbelik tapasztalatait.

A kezdetektôl örömteli tapasztalatunk volt, hogy a verseny a diákok számára sokkal
több egyszeri fellépésnél. Árad belôlük az anyanyelv szeretete, féltése; rádöbbennek a nyelv
értékeire, szépségeire, egyáltalán: értékeire, ami a mai világban a leghatalmasabb erô a ren-
geteg silányság, talmi csillogás, durvaság közepette. Rádöbbennek, hogy a nyelv élete, hor-
dozója saját maguk, hogy a nyelv nemcsak a kommunikáció eszköze, hanem eszköze gon-
dolkodásunknak, hogy a nyelv szeretete, védelme egyben a haza szeretete és védelme.

Ebben a hatásban nagy szerepe van a szervezôk szorgoskodása révén megvalósuló
sok-sok kulturális élménynek. Életre kel Pannonhalma, Széphalom; Gyôr és Sátoralja-
újhely, Sárospatak múltja, jelen élete; szerepe van a színházi elôadásoknak, hangverse-
nyeknek, ajándék könyveknek, albumoknak; szerepe van – s ez mindnyájunk megrázó
élménye- a határon túli diákok mûsorának, melyben élôben megjelenik a nyelv, a múlt,
a hagyomány, a szeresd, ôrizd, védd gondolata.

Nagyra nôtt és színessé vált mindnyájunk számára Kazinczy Ferenc alakja. Elôa-
dások, látogatások révén rádöbbentünk, hogy Kazinczy milyen széles látókörû és tudá-
sú ember volt. Tudott németül, franciául, latinul, idézte írók, költôk, filozófusok mûve-
it; maga nemcsak a nyelvújítás mozgatója, szervezôje, képviselôje volt, hanem íróként,
költôként, fordítóként is sok mûvet alkotott; rajzolt és festegetett, nevelte gyermekeit,
ôszinte tisztelettel, rajongással vette körül szeretett Szofiját.

Értjük talán, mit jelent ez a sokféle verseny, mi élteti csaknem egy fél évszázada, és
–remélem- még sok-sok éven át.
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