
Kötelező szöveg a Kazinczy-versenyre

Korzenszky Richárd: Hogy emberibb legyen a világ

Minden  évben  összesereglenek  a  Kárpát-medencéből  azok,  akik  különösen  is  felelősséget

éreznek  azért,  hogy  „jót  s  jól”, és  szépen  és  igazat  szóljanak.  Tisztelet  mindazoknak,  akik

felismerték, hogy igaz emberség a tiszta, szép és igaz beszéd nélkül nem lehetséges.

Egy olyan mozgalom indult el, amely nem ismer határokat, és amely nem ismeri a politikai

érdekeket. Egyetlen célja van, s ez fölöttee van minden ideig-óráig tartó érdeknek: az emberibb

ember és az igazibb magyar.

Tisztában vagyok azzal, hogy szükséges a tisztes anyagi boldogulás. De ahhoz, hogy az ember

ne csak boldoguljon, hanem boldog is legyen, tiszta emberi kapcsolatokra van szükség. Tiszta

tekintetekre, értelmes, világos, tiszta beszédre. Igaz emberekre, igaz és szép szóra. Nincs olyan

mérőeszköz, amely megmutatná, hol kezdődik az igaz emberség, de azt mindenki tudja, leginkább

érzi, hogy hol ér véget. Ha nem lehet hinni a kimondotte szónak, szétesnek a családok, barátságok,

szétesik a társadalom.

A Kazinczy-verseny  –  meggyőződésem – a  szétesésre  gyógyszer.  Amikor  fiaatalok  bátran a

nyilvánosság elé  állnak,  hogy tiszta,  tartalmas szövegeket  tolmácsoljanak,  arról  győznek meg,

hogy amíg vannak igényes felkészítő tanárok és igényes szövegmondásra törekvő fiaatalok, nincs

veszve semmi. Bármennyire is zűrzavaros körülötteünk a világ, minden egyes ember, aki a többre,

szebbre, jobbra törekszik, hat a környezetére. Világot formál: először a saját, belső világát, majd a

közvetlen, szűkebb környezetét, közvetve pedig az egész társadalmat. 

Szelíd küzdelem a Szép magyar beszéd verseny. Úgy is  fogalmazhatnék: kísérlet  arra,  hogy

szembe ússzunk az  árral:  az  igénytelenséggel,  a  felületességgel,  a  nemtörődömséggel.  Kísérlet

arra,  hogy  nyelvünket  egyre  jobban  magunkénak  tudva  birtokba  vegyük  a  körülötteünk  lévő

világot. Kísérlet arra, hogy egyszerű emberekként, csupán a nyelv eszközével – a leghatalmasabb

emberi eszközzel – legyőzzük a jóval a rosszat. Az igényességgel az igénytelenséget. A tisztább

emberséggel az embertelenséget.

Így lesz élhetőbb a világ, lakhatóbb a föld, így válik anyanyelvünk által szebbé szülőanyánk, a

szép Magyarország. 


