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Pathy Lívia 
 

Fogalmazás- és szónokverseny Eisenstadtban 
 

2009. november 18-án hetedik alkalommal rendezték meg 
Eisenstadtban a burgenlandi fiatalok számára a keleti nyelvek fogalmazás- és 
szónokversenyét (magyar, horvát, orosz nyelvből).  

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium tanulói szép eredményeket 
értek el magyar nyelvből:  

A fogalmazásíró versenyen Wild 
Teresa első, Fazekas Petra második, a szó-
nokversenyen Klenner Jennifer első, Pék 
Zsófia második, Jong Min Lee pedig a har-
madik lett.  

A képeken a szónokverseny helyezett-

jei láthatók a díjátadáson. 
A beszédek témáit a Burgenlandi Tar-

tományi Ifjúsági Osztály írja elő, azonban 
szabad témát is választhat a versenyző. Mivel 
a versenyen a 15–19 év közöttiek vehesznek 
részt, a témák fiatalokat érintő témák, például 
a kamaszkor, a generációs problémák, a 
környezetvédelem, a vallás, a nyelvtanulás, a 
pályaválasztás stb. Ebben az évben meglepetést jelentett a magyar anyanyelvű 
versenyzők között egy koreai származású magyart tanuló fiú, aki a magyar nyelv 
tanulásának előnyeiről, a magyarul beszélők esélyeiről beszélt.  Ezt a beszédet 
olvashatják az alábbiakban. 

 

Tisztelt Zsűri, kedves Hallgatóság! 
 

1989 az az év, amikor megnyíltak a kelet-európai határok Nyugat-Európa 
felé. Akkoriban a nyugat-európai országokban azt mondták, hogy Kelet-
Európa nem jelent nagy piacot, és nem akartak segítséget nyújtani. 
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Ausztria és még néhány ország azonban felvette a kapcsolatot 
Magyarországgal, Horvátországgal, Csehszlovákiával és más országokkal is. Ma 
már a kelet-európai országok fontosabbak lettek politikai és gazdasági szem-
pontból is, ezért a kelet-európai nyelvek tanulásáról, a tanulás előnyeiről szeret-
nék beszélni. 

Miért jó, ha beszélünk magyarul, horvátul vagy oroszul? Miért előnyös, ha 
nem csak angolul tudunk? 

Először is, ha beszéljük az adott kelet-európai ország nyelvét, jobb, sike-
resebb lehet a kommunikáció például egy politikai párbeszédben: a magyarok, 
horvátok megértőbbek lehetnek, ha a másik oldal beszéli a nyelvüket. 

A vállalkozásoknak is szüksége van a jobb kommunikációra: munkavál-
laló és munkaadó, vevő és eladó között. Fontos és előnyös, ha tudják egymás 
nyelvét beszélni. 

A másik ok, amiért fontos beszélni magyarul vagy épp horvátul: a jobb 
foglalkoztatottsági esély, a munkalehetőség. A határok megnyitása óta a 
munkaerőpiac nagyobb lett az osztrákoknak, a cégek már találnak több nyelven 
beszélő munkaerőt, így a vállalatok versenyképesebbek lehetnek. 

A harmadik előny, ha beszélünk keleti nyelveket, a következő: 
Ausztriának Magyarországgal szoros kapcsolata van; Horvátországnak 

van a legnagyobb kikötője az Adrián; Oroszország pedig egy nagy export- és 
importpiac. 

Mint már említettem, Ausztria és Magyarország között szoros a kapcso-
lat, hiszen a két ország népessége és hagyományai sok tekintetben közel állnak 
egymáshoz.  

Ausztria és Magyarország kapcsolatára a következő példákat szeretném 
felsorolni: Sok burgenlandi dolgozik Szombathelyen vagy Sopronban, és pend-
lizik naponta. Ugyanúgy sok magyar Burgenlandba jár át dolgozni. A 
vendéglátóiparban, idegenforgalomban és az egészségügyben sok magyar 
dolgozik. A magyarok németet tanulnak, hogy Ausztriában vagy más nyugat-
európai országban dolgozhassanak. Most Ausztriában a mi generációnk kelet-
európai nyelveket tanul, mert esélyünk van arra, hogy Kelet-Európában karriert 
csináljunk. 

A határok megnyitása után több munkahely is van, például aki tolmács és 
beszél legalább egy kelet-európai nyelvet, könnyebben talál munkát; aki 
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vállalkozó, több lehetősége van, ezért azt gondolom, hogy a kelet-európai 
nyelvek egyre fontosabbak. Sok példa van erre: 

Nemrég hallottam egy hosszú riportot Pozsony és Bécs kapcsolatáról és a 
bécsiekről, akik Pozsonyban dolgoznak. Sokaknak van Pozsonyban második 
lakhelyük, és 1989 óta ott dolgoznak. Korábban angolul beszéltek, de tíz éve a 
szlovák cégek olyan embereket is keresnek, akik szlovákul is tudnak. Ezért a 
bécsiek elkezdtek intenzíven szlovákul tanulni, hogy így megőrizzék a munka-
helyüket. 

Tizenegy éves voltam, amikor elkezdtem magyarul tanulni, ez négy évvel 
ezelőtt volt. Akkoriban úgy terveztem, hogy az oberschützeni gimnáziumba 
megyek, mert sok osztálytársam szeretett volna ott tanulni, de a szüleim a 
Kéttannyelvű Szövetségi Gimnáziumba írattak be. Abban az időben nem 
kérdeztem őket, hogy miért döntöttek így, én elkezdtem tanulni magyarul. 

Bár van problémám bizonyos szövegek megértésével és a különböző 
kifejezésekkel, biztosan megtanulok a jövőben tökéletesen magyarul. 

Természetesen tudom, hogy majd hasznosíthatom a magyar nyelvet, és 
sok előnyöm származik ebből. De azt nem tudom, hogy intenzíven kell-e majd 
foglalkoznom a nyelvvel vagy csak mellékesen. Nekem nagyon tetszik ez a 
nyelv, nagyon szép. 


