
Egyéniség a közéletben 
 
 
  1. A retorika a nyilvánosság előtt elhangzó, személyes és egyben közér-
dekű témájú, meggyőző beszéd kérdéseivel foglalkozik. Rokon diszciplínáitól – 
melyek között a stilisztikát, a szövegelméletet és a kommunikációelméletet kell 
megemlíteni – főként abban különbözik, hogy a közéleti kérdésekre irányítja a 
figyelmet. Erre leginkább azokban a társadalmakban van szükség, amelyekben a 
véleménynyilvánítás képessége elcsökevényesedett, s ahol a közéleti kérdések 
egyik részét az érintettek tudta nélkül vagy passzív beleegyezésével oldják meg a 
mindenkori ügyintézők. Ilyen körülmények között a retorika nem steril be-
szédművészet, hanem olyan stúdium, amely tájékozódásra, véleménynyilvání-
tásra serkent, s a hiteles és meggyőző beszéd ismérvei mellett a manipuláció 
sajátosságait is megvizsgálja. Ezért értékelendő minden olyan fórum, amely a 
nyitott, hozzáértő, kritikai szellem formálását segíti elő. A budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen megszervezett Kossuth-szónokverseny sajátosan 
ezt a célt tűzte maga elé.     
  2. 1999-ben az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának Magyar Nyelv-
tudományi Tanszéke szónokversenyt hirdetett a pedagógusképző intézmények 
nappali tagozatos hallgatói számára. Ez az új beszédművészeti fórum kezdettől 
fogva az „országos Kossuth-szónokverseny” nevet kapta, melyben az országos 
jelzőt a nyitott értelemben vett nemzeti szinonimájaként értelmezhetjük, mivel a 
szervezők – Adamikné Jászó Anna tanszékvezető és Grétsy László nyugalma-
zott egyetemi tanár – a határon túli tanárképző intézmények magyar csoport-
jainak képviselőit is meghívták a versenyre. Céljaikat a következőkben hatá-
rozták meg: „A közéleti, szakmai, pedagógiai szerepekre való felkészítés; a 
komplex nyelvhasználat színvonalának emelése, hagyományteremtés” (A. Jászó 
– L. Aczél 2000, 219). Az évente megrendezett versenyek felhívásaiban követ-
kezetesen ezek a célok fogalmazódtak újra; megemlítendő kivételt a hagyomány-
teremtés jelent, amelyet az első három év után a hagyományápolás szándéka váltotta 
fel. Arra is kell utalnunk, hogy a szervezők a megszólítottak körét az első év 
után kitágították: 2000-től a pedagógusképző intézmények nappali tagozatos 
diákjai mellett a joghallgatók, a teológushallgatók és a 18–30 éves (diplomás) 
fiatalok is bekapcsolódhatnak a versenybe. 
  A Kossuth-szónokverseny két fordulóból áll: az első szakaszban a 
résztvevők előadják a programban előzetesen kijelölt témára írt (hat perces) 
beszédüket; a második szakaszban (háromperces) rögtönzött beszédet kell tar-
taniuk, röviddel a dobogóra lépés előtt kapott témák közül választva. 

 



  3. Maga a rendezvény ennél tágabb keretű. A versenyt retorikai kon-
ferencia előzi meg, ahol a versenyzők és kísérő tanáraik a beszédművészet el-
méleti és gyakorlati kérdéseiről hallhatnak előadásokat. Ez tehát alkalom arra, 
hogy ki-ki a maga tudását, beszédírói-előadói elképzeléseit, gyakorlatát össze-
vesse az elhangzottakkal.  
  A retorikai részkérdések átgondolt, sorozatszerű bemutatásának szán-
dékát jelzi az, hogy a szervezők már az első rendezvény kötetében előre-
vetítették az eljövendő évek konferenciáinak témaköreit: „A konferenciákat a 
jövőben tematikusan szeretnék megrendezni: 1. A retorika alapelvei, hagyomá-
nyai és korszerűsége; 2. A beszéd tényezői; 3. Az érvelés; 4. A beszéd kidolgo-
zása; 5. A beszéd előadása; 6. A beszéd memorizálása” (A. Jászó – L. Aczél 
2000, 219). Ahhoz, hogy érzékeltethessük, ez a tematikai elképzelés az évek 
során hogyan konkretizálódott, felsoroljuk az azóta megtartott retorikai konfe-
renciák témáit (azzal a megjegyzéssel, hogy az első konferenciakötet címe  
– A régi új retorika – a következőkben sorozatcímmé, emblémává változott, s 
hogy az egyes konferenciák anyaga minden esetben a soron következő 
esztendőben jelent meg):  

2000: A szónoki beszéd részei és a beszédfajták;  
2001: A klasszikus retorikai bizonyítás; 
2002: A modern retorikai bizonyítás; 
2003: A szónoki beszéd kidolgozása; 
2004: A szóképek és a szónoki beszéd; 
2005: A prózaritmus és a szónoki beszéd; 
2006: A memória és a szónoki beszéd. 

  4. Az alábbiakban – a fentiekhez hasonlóan tájékoztató és kedv-
támasztó céllal – felsoroljuk a Kossuth-szónokversenyek előre megadott be-
szédtémáit, néhány tudnivaló kíséretében (a helyben közölt témák, melyekre a 
rögtönzött beszédek épültek, megtalálhatók a konferenciakötetekben):  
  1999: Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika? A beszédet két változat-
ban: pro és kontra érveléssel kellett elkészíteni. A versenyző maga határozhatta 
meg, hogy beszédét milyen közönségnek szánja: politikusoknak, minisztériumi 
tisztviselőknek, szülői értekezletre stb. A zsűri a helyszínen jelölte ki, hogy a 
versenyzőnek melyik változatot kell elmondania. Az első évben a szervezők az 
előre elkészített beszédeket nyomdakészen kérték, hogy a legjobbakat a konfe-
renciakötetben publikálják. A következő években a méltányosság és a teljesség 
kedvéért nemcsak a legjobb, hanem minden leadott beszédet megjelentettek. 
(Vö. A. Jászó – L. Aczél 2000, 219).   
  2000: „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” (Vörösmarty Mihály: Gondola-
tok a könyvtárban) (A. Jászó – L. Aczél 2001, 231) 



  2001: „Mi az, mi embert boldoggá tehetne? / Kincs? hír? gyönyör? ...” (Vörös-
marty Mihály: A merengőhöz) (A. Jászó – L. Aczél 2002, 226) 
  2002: „A hölgyek „játszva többet tehetnek, mint küzdve mi; ők egy körtánccal a 
magyar táncot, egy dalocskával a magyar népdalt, egy beszélgetéssel a magyar nyelvet divattá 
tehetik. Divat hatalmasabb, mint logika” (Kossuth Lajos: Hivatás. Pesti Hírlap, 1841. 
február 17.) Sajátos szituációt is választhattak a versenyzők, de ezt a beszéd 
megkezdése előtt közölniük kellett. (A. Jászó – L. Aczél 2003, 201) 
  2003: „Változik a világ: gyengül, ami erős, / És erős lesz, ami gyenge volt az-
előtt” (Arany János: Toldi estéje.) A hagyomány és a megújulás küzdelmei napja-
inkban (A. Jászó – L. Aczél 2004, 227). 
  2004: „Magyar vagyok. Mi mostan a magyar...” Európában? (Petőfi Sándor: 
Magyar vagyok) (A. Jászó – L. Aczél 2005, 278) 
  2005: „asszonyférfi..., férfiasszony..., / Kicsaptál lágy nemedből” (Kisfaludy 
Sándor: A boldog szerelem) Milyen (legyen) a nő szerepe – ma? (A. Jászó – L. 
Aczél 2006, 234) 
  2006: „Minden órádnak leszakaszd virágát;... / S élj az idővel!” (Berzsenyi 
Dániel: Barátomhoz) (A. Jászó – L. Aczél 2007, 281) 
  2007: „Csendesen, feltűnés nélkül halt meg a magánügy, a világ egyre növekvő 
robaja közben” (Bálint György: A magánügy halála). Közügyünk a magánügy?  
  5. E problémafelvetés és tájékoztatás után a 2007 novemberében meg 
  tartott Kossuth-szónokverseny díjazottjainak listáját ismertetjük: 
I. Balázsfalvi Balázs, Pápai Református Kollégium, Tatai Gimnázium; 
II. Kupó Péter, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa; 
III. Erdei József, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar; 
Közönségdíjas: Erdei József, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar; 
  A zsűri különdíjasai: 
Furó József, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar; 
Kovács Dénes, Selye János Egyetem, Komárom; 
Urbán Gergő, Esterházy Károly Főiskola, Eger; 
Tóth Melinda, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely; 
Kató Szabolcs Ferenc, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár; 
Fülöp Júlia, Protestáns Teológiai Intézet, Unitárius Kar, Kolozsvár. 

Különdíjasok 
  A Magyar Asszonyok Szövetsége Gulácsy Irén-emlékplakettje és okle 
  vele a legjobb női szónoknak: 
Fülöp Júlia, Protestáns Teológiai Intézet, Unitárius Kar, Kolozsvár. 

A Rákóczi Szövetség díja a legjobb határon túli versenyzőnek: 
Hubbes Emese, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bod Péter Tanítóképző 
Főiskola, Kézdivásárhely. 



          A Magyar Rádió különdíjban részesítette a legszebben beszélő versenyzőt: 
Szőcs Csongor, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely. 

A Bárczi Géza Alapítvány különdíjat adott az alábbi versenyzőknek a  
  zárt ë hang megőrzéséért:  
Szőcs Csongor, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely; 
Szőcs Attila, Apor Péter Szakközépiskola, Kézdivásárhely; 
Soós Georgina, Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar; 
Lehoczki Adrienn, Békéscsabai Evangélikus Gimnázium. 

A Magyar Média Iskola különdíjat adott át a legjobban beszélőnek és a  
  legjobb előadónak: 
Miklós András, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma. 

Esztergom város különdíját az alábbi versenyzőnek ítélte oda a zsűri: 
Furó József, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. 
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