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A PEDAGÓGUSJELÖLTEK KAZINCZY-VERSENYE

A Kazinczy Ferenc nevét viselő 
szép magyar beszéd verseny 33. országos döntője 

(Debrecen, 2005. április 11-13.)

A szép magyar beszéd versenye 2005. évi döntőjét a Debreceni Egyetem Ma
gyar Nyelvtudományi Tanszéke rendezte meg. A szervezés megkezdésekor mu
tatkozott anyagi nehézségek miatt sokáig úgy látszott, az idei versengés elma
radhat, ám az utolsó pillanatban mégis megoldódtak a gondok. A nemes megmé
rettetésre 21 egyetem és főiskola 33 hallgatója érkezett Debrecenbe az ország 
határain belülről és -  nagy örömünkre -  azon kívülről egyaránt.

A háromnapos rendezvénysorozat a Debreceni Akadémiai Bizottság székhá
zában tartott megnyitóval kezdődött, amelyen a résztvevőket a házigazdák nevé
ben Hoffmann István tanszékvezető üdvözölte. A versenyzőket, felkészítő taná
raikat köszöntötte, s a verseny szellemiségéről, jelentőségéről is szólt a további
akban Gósy Mária professzor, a Kazinczy Versenyek Szakbizottságának elnöke. 
A programsorozat három tudományos előadással folytatódott, amelyek mind
egyike kapcsolódott valamilyen szempontból a verseny által is előtérbe kerülő 
problémákhoz, témákhoz. A jelenlévők elsőként dr. Pusztai Ferenc egyetemi do
cens előadását hallgathatták meg A szó és a Magyar értelmező szótár címmel. 
Ezt követően Imre Angéla egyetemi tanársegéd beszélt Az elhangzó szöveg tu- 
lajdonságai-ró\, végül Markó Alexandra egyetemi tanársegéd tartotta meg elő
adását A spontán beszéd és a felolvasás témaköréről. Az előadások után a Deb
receni Egyetem rektora adott fogadást a résztvevők számára.

Aprogram második napja a versenyzésé volt. A bíráló bizottság elnöke, Gósy 
Mária, és a bizottság tagjai, Hegedűs Attila (PPKJE), Hoffmann István (DE), 
Komáromy Sándor (Comenius Főiskola) és Wacha Imre (Kazinczy-díj Alapítvá
nyi Bizottság) délelőtt a szabadon választott szövegeket hallgatták meg; délután 
pedig a kötelező szöveget, Németh Lászlód kritika feladatai című tanulmányá
nak egy részletét olvasták fel a versenyzők. A nap végén a zsűri -  önmaga szá
mára is meglepő -  egyetértésben hozta meg döntését.

A harmadik napon került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Az elnök, 
Gósy Mária értékelte a versenyzők teljesítményét, majd felolvasta a díjazottak 
névsorát, átadta a Kazinczy-érmeket és a könyvjutalmakat. A már megnyugodott 
versenyzők előtt Nagy Miklós, a debreceni City Rádió szerkesztője, bemondója 
(aki egyetemi hallgatóként egykor Kazinczy-érmet nyert) adta elő a kötelező 
szöveg -  ahogyan maga fogalmazott -  „egy lehetséges olvasatát”.
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A Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd verseny 33. országos döntőjén 
Debrecenben a következő tíz hallgató nyert Kazinczy-érmet: Vízer Dávid (Eöt
vös Loránd Tudományegyetem), Bauemhuber Enikő (Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem), Balázs Sándor (Szegedi Tudományegyetem), Deák Norbert (Budapesti 
Kommunikációs Főiskola), Mátyás Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem), 
Arany Kitti (Debreceni Egyetem), Gurzó Ákos (Kodolányi János Főiskola), 
Geiszelhardt Zsófia (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Gégöl Csenge (Páz
mány Péter Katolikus Egyetem), Ambrus Rita (Konstantin Egyetem).

A programsorozat Hoffmann István zárszavával ért véget, amelyben a debre
ceni tanszékvezető megköszönte a versenyzők és felkészítő tanáraik munkáját, 
lelkesedését. Befejezésül pedig a Debreceni Egyetem réztáblájával gazdagodott 
versenytábla átadása következett a Kazinczy-verseny 2006-os döntőjét rendező 
Veszprémi Egyetem képviselőjének, Pelczéder Katalinnak.

Rácz Anita

Németh László: A kritika feladatai

(A verseny kötelező szövege)

Költő leszek -  mondod, s amikorra ész;reveszed magadat, kritikus vagy. Talán 
egy megszorult szerkesztő csípett el, hogy írj a nagy regényíró jubileumára. Ol
vasta egy novelládat, s azt hiszi, udvarias leszel. Te azonban hallottál valamit 
kritikai becsületről: tudod, hogy most le kell szállnod a tenger fenekére, s far
kasszemet kell nézned az íróval, akit az ítéletedre bíztak. Ott ülsz egy hónapot; 
felhozol öt-hat oldalt, s elgurítod a sorsodat. Amit írtál, talán rossz, de az embe
rek úgy érzik, másokkal is le kell szállnod, és másokkal is kettesben kell marad
nod, mintha a ti farkasszemetekért készült volna a világ.

Eltelik egy év, el kettő, s rájössz a ki nem játszható vallatások s a kard nélküli 
párbajok jó ízére. A műfaj, amelyhez óvatlan percben közel léptél, elkap, mint 
mohó lendítőkerék. Költő vagyok, bizonygatod magadnak. De nézz szét: mi 
vesz körül? Ez nem az élet többé, ez az irodalom. Barátaid arca elhagyott, s új 
barátaid nőttek a könyvek betűiből. A kicsinyesség világát levetkőzted, s a hősök 
világát göngyölted szíved köré. Elébb a város terén álltái, s íme, a színpad terén 
állsz. Itt nincsenek járókelők, csak szereplők, s minden szerep ezer élőért beszél. 
Az élet valóságai felfokozva, az esetlegességek lehántva, szimbolikus élet ez: a 
kritikus világa.

Milyen hős egy költő! -  mondogatod még éjjelente, ha eszedbe jut egy-egy 
verssorod. De te is hős vagy: a vélemény hőse, az egyetemes rokonszenv hőse, 
az irodalmi akaraté. Elhagynak téged a kis szavak, s eloldanak a cémakötelek. 
Természettudós, organizátor, filozófus? Sokféle ember vagy, s nem egy képesség 
tornája a te műfajod. Nincs telhetetlenebb a te műfajodnál, és nincs erő, amelyet
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föl ne szippantana. Tágul, ha tágítod, s mélyül, ha mélyíted. Annyira száll meg, 
amennyi megszálltságot elbírsz, s azontúl annyival, amitől összerogysz.

In: Németh László 1989. Sorskérdések. Magvető Kiadó -  Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 
44.

Tartalom és hangzásforma egysége 
a 2005-ös döntő kötelező szövegének felolvasásakor

(Elemzés)

A Kazinczy-verseny a szép magyar kiejtés versenye, amely azonban nem csak 
a tiszta, helyes hangképzést jelenti. Egy szöveg felolvasása során arra is ügyel
nünk kell, hogy a szövegben rejlő gondolatokat, mondanivalót a lehető legadek- 
vátabb módon tolmácsoljuk a hallgatóságnak; a felolvasás ne legyen mesterkélt, 
az élőbeszéd hangzására hasonlítson. Ez a felolvasótól mindenekelőtt a szöveg 
értelmezését kívánja meg, s csak ezután következhet a megfelelő akusztikus for
ma (jó beszédlégzés, tiszta artikuláció, hibátlan olvasás, helyes hangsúlyozás és 
intonáció, megfelelő tempóváltások és szünettartás) hozzárendelése a nyelvi ele
mekhez.

Németh László írásában arról olvashatunk, hogy hogyan válik valaki kritikus
sá, s milyen sajátosságai vannak ennek a műfajnak. A szöveg három bekezdésre 
tagolódik. Az első arról szól, hogy hogyan lesz valakiből kritikus; a második a 
kritikus világát, a szereplők, a könyvek barátságát mutatja be; míg a harmadik 
magáról a műfajról, annak sajátosságairól ír.

Az első mondat négy részre tagolódik; ezeket rövid szünetekkel választjuk el 
egymástól, amelyeket a gondolatjel és a vesszők jeleznek. Hangsúlyt kapnak az 
ellentétes gondolatot kifej ező szavak, a költő és a kritikus. A következő két mon
datot folyamatosan, kissé gyorsabb tempóban is olvashatjuk. A Te azonban... 
kezdetű mondat két nagy részből áll, a kettőspont különíti el őket. Az első sza
kasz végén levihetjük a dallamot, vagy lebegtethetjük is; a második szakasz tago
lását a tagmondatok határain tartott rövid szünetekkel valósíthatjuk meg. Hason
lóan olvashatjuk a következő mondatot, a dallam ereszkedik a pontosvessző előtt. 
A bekezdés utolsó mondatának meghangosítását megnehezíti, hogy egy sokszo
rosan összetett mondat. A tagolást a második tagmondat után levitt dallam, illetve 
a megfelelő hangsúlyozás segítheti -  ekképpen: másokkal is le kell szállnod; és 
másokkal is kettesben; a ti farkasszemetekért.

A második bekezdés nyitó mondatában nehézséget okozhat az összetett jelzős 
szerkezetekből álló mellérendelés; főhangsúlyt kap a rájössz, mellékhangsúlyt 
kapnak a ki nem játszható, illetve kard nélküli szavak. A következő mondatban 
az értelmezői mellékmondatot kis szünetekkel választhatjuk el a főmondattól, 
olvashatjuk kissé halkabban, mélyebb hangfekvésben, esetleg gyorsabb tempó-
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ban. Az ezt kővető rövid, kéttagú mondatok meghangosításánál vigyázzunk, ne 
töredezzen szét a szöveg; különösen figyeljünk a kérdő mondat felolvasására. 
Az ellentétes gondolatokat a megfelelő hangsúlyozással emelhetjük ki, hangsú
lyosak az élet -  irodalom; elhagyott- új; kicsinyesség világát levetkőzted-  hő
sök; város -  színpad szavak. A bekezdés utolsó mondatában tartsunk hosszabb 
szünetet a kettőspontnál a gondolat erőteljesebb kiemelése érdekében.

A harmadik bekezdés elején a felkiáltó mondatot magasabb hangfekvésben, 
szünettel különíthetjük el a következő tagmondatoktól, amelyeket gyorsabb tem
póban olvassunk. A hős vagy után ismét tartsunk szünetet, a te nyomatékot kap, 
ezzel is erősítve a bekezdés első két mondata közötti ellentétet. Az ezt követő 
részben figyeljünk a jelzős szerkezetekben levő hangsúlyokra, a felsorolások 
elemei között tartsunk szünetet, és ügyeljünk a kérdő mondat megfelelő intoná
ciójára is. Nehézséget okozhat a nem egy képesség tornája szerkezet, itt az egy 
szóra kerül a hangsúly. Az utolsó mondatok felolvasásakor különösen ügyeljünk 
az ellentétek kiemelésére, ezeket szünetekkel és megfelelő hangsúlyozással va
lósíthatjuk meg. Hosszabb szünet követi a tágítod és az elbírsz szavakat, hang
súlyosak a tágul és mélyül, illetve az annyira -  annyival és az elbírsz -  össze
rogysz párok.

Természetesen a szöveget többféleképpen is meghangosíthatjuk, azonban 
mindig tartsuk szem előtt az értelmezést, illetve azt, hogy maga a szöveg szólal
jon meg, ne a felolvasó.

Bóna Judit


