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A 20010 november 9-10-én lezajlott szónok- agyar rszaggyu es

verseny konferenciaanyagát és a beszédeket A elnökei, 1.848-2002
klasszikus retorikai bizonyítás címû kötet gyûj-
tötte össze. Parlamenti elnökök almanachja

A szerzõk olyan könyvet nyújtanak át az ol-
vasóknak, amellyel megkönnyíthetik a közéleti, Országunk háza a fóldkerekség egyik legszebb
pedagógiai szereplésre való felkészülést, az igé- építménye: külfóldi elismertségének fokmérõje
nyes nyelvhasználat kialakítását abban a világ- az a (sztár)fotó, amely a National Geographic
ban, ahol az emberek közötti kommunikációt 1965. júliusi számának borítóján található. A
egyre inkább a modern technikai vívmányok minden magyar ékességének számító épület tör-
(internet, mobiltelefon) veszik át. ténelmi eseményeibõl, konkrét adottságaiból és

A retorikai konferencia résztvevõi megfogal- az azokkal összeforrt, sûrûn szõtt szimbolikája-
mazzák a szónoklattan helyét és szerepét az ból három mozzanatot emelek most ki. Elõször
oktatásban, így a tanulók is jobban megismerik azt a jelenetet, amikor 1956. november 4-e reg-
a bizonyítási és érvelési lehetõségek széles kö- gelének "ordító csendjében" -aki azt a a hajnalt
rét. Adamik Tamás, Bencze Lóránt, Balázs Géza, átélte, sohasem felejti -az inváziós szovjet tan-
és Wacha Imre sok hasznos ötlettel szolgál a kokkal körülvett Parlamentbe lép a muszkave-
meggyõzõ szónoklat kialakításához. L. Aczél zér, a forradalom lánctalpas eltiprója, és össze-
Petra olyan gyakorlatsort állított össze, amellyel találkozik az épületben maradt egyetlen ember-
felmérhetjük a retorikával kapcsolatos ismerete- rel, Bibó Istvánnal, aki már akkor a parlamenta-
ket, így a kötetet haszonnal forgathatják a peda- rizmus és a szabadság szimbolikus figurája volt.
gógusok és a tanulók. Emellett a könyv tartal- Másodszor azt az eseményt, amikor a Szent
mazza Jókai Anna írónõ 2001. március 15-ei Korona méltó helyre került a Parlament Kupola-
ünnepi beszédét is. csarnokában 2000. január 1-jén, hiszen a vilá-

A szervezõk a szónokverseny kötelezõ témá- gon egyedi államjogi szimbolikát hordozó, a
ját egy Vörösmarty-idézettel jelölték ki: "Mi az, királyi túlhatalom fékeként évszázadokon át ható
mi embert boldoggá tehetne?/ Kincs? Hír? Gyö- Szent Korona itt érintkezik a parlamentben meg-
nyör?" A kötet tartalmazza valamennyi verseny- testesülõ népfelség elvévei. Harmadszor pedig,
zõ beszédét, melyeket a retorikai szakemberek, hogy ez az épület ad kezdettõl fogva otthont még
nyelvészek, pedagógusok elemzései követnek. egy könyvtárnak is, amely a demokrácia egyik
Természetesen a díjazottak szónoklatai sem õsrégi intézménye, egyszerre konkrét és szimbo-
maradtak ki A klasszikus retorikai bizonyítás likus értelemben. Az 1870-ben alapított, egykor
címû könyvbõl. Beszédük a mai kor igényeinek Képviselõházi Könyvtárnak nevezett gyûjtemény
és a klasszikus érvelésnek sajátos ötvözete volt. elidegeníthetetlen alkotórészként kapcsolódik az

A szerzõk bíznak abban, hogy A klasszikus anyaintézményhez (1. www.ogyk.hu).
retorikai bizonyítás címû kötettel a közügyet és Az Országgyûlési Könyvtár méltó módon vette
az igényes nyelvhasználatot ápolják. A beszédek ki részét az Országház centenáriumi ünnepség-
a tanári munka kutatási anyagául szolgálhatnak, sorozatából, amely 2002. október 8-án kezdõ-
és valamennyiünket felkészíthetnek a hatékony dött. Az országgyûlés mai színhelyén, az egyko-
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