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A PEDAGÓGUSJELÖLTEK KAZINCZY-VERSENYE

A pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett 
szép magyar beszéd versenyének 35. országos döntője

Esztergom, 2007. április 2-3.

2007-ben főiskolánkat, az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanító
képző Főiskolát érte az a megtiszteltetés, hogy helyt adhatott a pedagógusje
löltek szép magyar beszéd versenye 35. országos döntőjének. A rendezvény 
iránti töretlen érdeklődés bizonyítékaként negyvenkét versenyző részvételé
vel két helyszínen zajlottak az események. Nagy örömünkre közülük hatan 
érkeztek a határon túlról.

A hivatalos program április 2-án Gaál Endre, főiskolánk rektora ünnepi kö
szöntőjével vette kezdetét a frissen felújított Szent Adalbert Házban, az Esz
tergomi Hittudományi Főiskola zsúfolásig megtelt dísztermében. Majd Rádli 
Katalin főosztályvezető-helyettes az Oktatási és Kulturális Minisztérium ré
széről, valamint Székely János, a Hittudományi Főiskola rektora üdvözölte a 
rendezvény résztvevőit. Gósy Mária professzorasszony, a Kazinczy-verse
nyek elnöke ünnepélyes megnyitója után -  a hagyományoknak megfelelően -  
tudományos előadások hangzottak el. Elsőként Gósy Mária tartott előadást 
A gőgicséléstől a spontán beszédig címmel, majd Horváth Viktória (MTA 
Nyelvtudományi Intézet) beszélt arról, hogy Különbözik-e a nők és férfiak 
spontán beszéde. Ezután Rákli Veronika (ELTE BTK) következett A helyes 
hírmondás -  a hírértés kulcsa témakörrel; majd Nábrádiné Jurasek Ibolya 
(Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola) Babits Mihály és Esz
tergom című diaképes előadása zárta a nagy érdeklődéssel kísért délelőtt 
programját.

Délután a szabadon választott szövegek örvendetes változatosságát hallgat
hatta a népes közönség és a kilenctagú zsűri. A bírálóbizottság elnöke Gósy 
Mária (Eötvös Loránd Tudományegyetem), tagjai Bóna Judit (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem), Jancsó Miklós (Babes-Bolyai Tudományegyetem), 
N. Markó Julianna (Berzsenyi Dániel Főiskola), Minya Károly (Nyíregyházi 
Főiskola), Molnár Ildikó (Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Ne
velőintézete), Nábrádiné Jurasek Ibolya (Vitéz János Római Katolikus Taní
tóképző Főiskola), Pelczéder Katalin (Pannon Egyetem) és Süveges Gergő 
(Magyar Televízió Zrt.) voltak.

Este a már hagyományos fogadáson látták vendégül a rendezők a résztve
vőket. Április 3-án délelőtt főiskolánk patinás épületének dísztermében a kö
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telező szöveg, Márai Sándor: Az okosságról és a bölcsességről című írásának 
bemutatásával folytatódott a nemes versengés.

Az ünnepélyes eredményhirdetés délután a zsűri elnökének értékelésével 
kezdődött. Gósy Mária kiemelte, hogy kiegyenlítetten, a beszédtempó és a 
szünet összefüggésének helyes betartásával, szépen beszéltek a versenyzők, a 
szöveg tagolása sokat javult az előző évekhez képest. Olvasási hibák is ritkán 
fordultak elő. Megemlítette, hogy az ortográfia szabályai néha becsapják a 
felolvasót, majd ennek kapcsán szívből gratulált ahhoz, hogy az adott szöveg 
egyik kérdőjeles mondatát mégsem kérdő hanglejtéssel olvasták a verseny
zők. Beszélt a hibákról is, a családnév és a keresztnév kapcsolatának helyte
len hangsúlyozásáról, ez sajnos többeknél előfordult. Kiemelte, hogy a lég
zéstechnika fejlesztésre szorul, majd megjegyezte, hogy a sziszegő és susogó 
hangok különböző mértékű hibás ejtése még mindig megtalálható, és e tekin
tetben a zsűri igen szigorú.

Ezután meghallgathattuk a kötelező szöveg egyik lehetséges olvasatát -  
ahogyan a felolvasó fogalmazott -  Jancsó Miklós értő tolmácsolásában, aki 
kolozsvári színész-tanár, s egyben a zsűri tagja is volt.

Ezt követően sor került a tizenhárom Kazinczy-érem és számos kiilöndíj 
átadására. A friss Kazinczy-érmesek: Tóth Kata (Szegedi Tudományegye
tem), Farkas Olga (Károli Gáspár Református Egyetem), Siska Lajos (Páz
mány Péter Katolikus Egyetem), Kátai Lilian (Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem), Fülep Dániel (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Juhász Judit 
Eszter (Nyíregyházi Főiskola), Balogh Zsuzsa (Miskolci Egyetem), Molnár 
Rozália (Pannon Egyetem), Kormos Katalin (Eszterházy Károly Főiskola), 
Planicsek Szonja (Nyugat-Magyarországi Egyetem), Széman Rózsa (Babes- 
Bolyai Tudományegyetem), Horváth Virág (Konstantin Egyetem) és Rongits 
Anett (Berzsenyi Dániel Főiskola).

A kétnapos rendezvény Csiffáry Tamás tanszékvezető zárszavával ért vé
get, aki kifejezte a házigazdák azon reményét, hogy a résztvevők magukkal 
viszik a rendezvény és Esztergom jó hírét, és mielőbb visszatérnek vendég- 
szerető városunkba. A megújult versenytáblát Balázs Géza egyetemi tanár 
vette át a 2008-as döntő rendezője, a Berzsenyi Dániel Főiskola (Szombat
hely) képviselőjeként.

Nábrádiné Jurasek Ibolya
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Márai Sándor: Az okosságról és a bölcsességről
A verseny kötelező szövege

Az okos emberek mindig fárasztottak, kimerítettek. Társaságukban úgy érez
tem magam, mint valamilyen rosszhiszemű vizsgán. Örökké figyelnem kellett, 
mert ők is figyeltek engem, összehúzott szempillák alól, mint a vadász a vadat, 
vajon helyesen felelek-e okos megjegyzéseikre, elég okos vagyok-e ahhoz, 
hogy ők, az okosak szóba álljanak velem? Nem, az okosak mindig fárasztottak. 
S nem is tudtam meg tőlük soha, semmi lényegeset. Többnyire csak azt magya
rázták meg, miért nem jó valami: az élet, egy ember műve, a tavasz vagy az 
ősz? De azt, hogy az élet jó is, a halál természetes, az ember nem egészen re
ménytelen, nem mondották soha; mert okosak voltak.

Az okosság nem bölcsesség. Az okosság készség, idegrendszerbeli és értelmi 
fürgeség. A bölcsesség az igazság, a megnyugvás, az elnézés, a tárgyilagosság 
és a beleegyezés. Az okos emberek soha nem bölcsek, túl izgatottak ehhez, 
mintegy állandóan megrészegednek okosságuktól; de a bölcsek mindig okosak 
is, s ugyanakkor többek ezeknél, mert nem akarnak bizonyítani semmit. Az 
okosak társaságát kerüld, mert felizgatnak és végül megsértenek. A bölcsek tár
saságát keresd. Az okosakkal lehet beszélni. A bölcsekkel lehet hallgatni.

(In Márai Sándor: Füves Könyv. Helikon, Budapest, 1977.)

A 2007-es döntő kötelező szövegének értelmezése, elemzése

A 2007-es döntő szövegdarabja Márai Sándor Fiives-könyv-ébö\ való. Eb
ben a mindössze két bekezdésnyi írásban életszemléletének, emberismere
tének, emberekhez való viszonyának egyikét fogalmazza meg az okosságról 
és bölcsességről, az okosakról és a bölcsekről elmélkedve.

Az első bekezdés Márai személyes élményeinek felidézése, melyben az 
okosakat fricskázza, rámutatva hibáikra. A második bekezdés tételmondatá- 
ban -  egy összehasonlító szembeállítással -  meghatározza, mi nem az okos
ság. Az okosság nem bölcsesség. Az okosság készség. Majd ezt a tételt próbál
ja bizonyítani, kifejtve a két fogalom közti különbséget. Végezetül két konk
lúziómondattal zárja példázatát.

Látszólag könnyen interpretálható ez a rövid filozofálgatás, mégis több 
versenyzőt becsapott. Háromszori, négyszeri elolvasás után sem valószínű, 
hogy tényleg megértjük ezeket a sok tapasztalásból született gondolatokat.

Ebben a részletben Márai beszélgetve tanít. Emlékeket idéz fel különböző 
emberekkel való találkozásaiból, társalgásaiból, és ezekből von le általános 
következtetéseket, intelmeket. Ezért a hiteles előadásmódhoz, a megértéshez,
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a megértetés sikeréhez három dolog vezet: a megfelelő hangvétel, a közpon
tozás átrendezése, a hangsúly és ritmus helyessége.

Bármennyire mélyről jövő érzelmek, indulatok munkálnak is a szerzőben, 
a szöveg szigorú, feszes menetű. Nem enged semmi elandalodást, anekdotá- 
zást. Az első bekezdés mégis elvitt többeket ez irányba. A túldramatizálás oka 
részben a halmozott igei állítmányoknak köszönhető, p l fárasztottak, kime
rítettek, figyelnem kellett, nem tudtam meg, magyarázták meg stb.; másrészt a 
plasztikus hasonlatok csábítottak a túljátszásra, pl.: mint valamilyen rosszhi
szemű vizsgán; mint vadász a vadat.

A második bekezdés viszont elvontsága miatt -  azonosító, minősítő név
szói állítmányok -  vitt néhány versenyzőt az emelkedett, drámai vagy lako- 
nikus színezet felé.

Mit értek a központozás átértékelésén? Márai aránylag sok mondatbeli és 
mondatvégi írásjelet (47) használ ebben a kétpercnyi szövegben. De az, aki 
szolgai módon hagyta magát vezetni a jelek által, csak blattolt. Egy monda
ton bemutatom ezt a hibát. Többnyire csak azt magyarázták meg, miért nem 
jó valami: az élet, egy ember műve, a tavasz vagy az ősz? -  itt eleve szükség
telen a kérdőjel, hiszen az összetett mondat főmondata kijelentő módú, így 
nyilván pont jár a végére. Ám, akik „beugrottak a kérdőjelnek”, azok kérdő 
mondati hanglejtést produkáltak.

Még egy összetett mondatot emelek ki a központozás „racionalizálása” ér
dekében. Az első bekezdés 3. mondatát így írnám át, hogy könnyebben 
mondható legyen: Örökké figyelnem kellett, mert ők is figyeltek engem -  ösz- 
szehúzott szempillák alól, mint vadász a vadat -, vajon helyesen felelek-e 
okos megjegyzéseikre. Elég okos vagyok-e ahhoz, hogy ők, az okosak, szóba 
álljanak velem?

így az utána következő -  Nem, az okosak mindig fárasztottak, mondat -  az 
elsőnek fokozó ismétlése érthetőbb. Azt hangsúlyozza, hogy nem szeretem 
őket, nem feleltem meg nekik soha.

Ha a hangsúlyok elhelyezését vizsgálom, több ponton bizonytalan vagyok. 
Vagyis többféle értelmezési lehetőség is adódik. Rögtön az első mondat meg
osztotta a mezőnyt. Kérdés, hogy ki hova helyezi a főhangsúlyt: a mindig 
időhatározószóra vagy a két szinonim igei állítmányra: fárasztottak, kimerí
tettek.

A választ fenti fejtegetésem megadja: a mindig kap főhangsúlyt. Az első 
bekezdés utolsó mondatában kiválóan érvel a pozitív világlátás mellett a ri
deg ésszel szemben.

De azt, hogy az élet jó  is, a halál természetes, az ember nem egészen re
ménytelen, nem mondották soha; mert okosak voltak. Ez utóbbi tagmondatot 
elengedhetetlen ironikusra színezni a meghangosításkor.

Nagyon szépen mondható a második bekezdés negyedik, többszörösen 
összetett mondata. Ritmikáját egy szembeállításon alapuló chiazmus adja.
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Az okos emberek soha nem bölcsek, túl izgatottak ehhez, mintegy állandó
an megrészegednek okosságuktól; de a bölcsek mindig okosak is...

Az utolsó két gondolat az eddigi érvelések lezárása, konklúziója, szemé
lyesen szólítva meg az olvasót, hallgatót. Ha kiszakítanánk szövegkörnyeze
téből, akkor a szokványos hangsúlyozási modell a következő lenne: Az oko
sak társaságát kerüld! A bölcsek társaságát keresd!

A jelen esetben azonban nem a mondatrészek formai párhuzama adja meg 
a helyes intonálást, hanem a szövegegész. Hiszen annyi rosszat elmondott 
szerzőnk az okosakról, hogy főhangsúlyos csak a kerüld ige lehet. De az oko
sakkal szemben kit ajánl? Nyilván a bölcseket, a bölcsek társaságát. Azaz: Az 
okosak társaságát kerüld! <—> A bölcsek társaságát keresd!

A szentenciajellegü utolsó két mondatnak egyértelmű hangsúlya nincs. Én 
mindenesetre így mondanám: Az okosakkal lehet beszélni, a bölcsekkel lehet 
hallgatni. Ez nekem annyit jelent, hogy az okos emberekkel beszélgetni 
ugyan lehet, de hallgatni csak a bölcsekkel sikerülhet.

A másik megoldás: az okosakkal lehet beszélni, azaz nincs kizárva, hogy 
megértjük egymást, de csak a bölcsekkel lehet hallgatni, mert velük szó nél
kül is megértjük egymást. Ha hallgattál volna...

A szöveg rövidsége miatt viszonylag kevés hangkapcsolati hibalehetőség 
akadt, csak a szokásos, szóhatáron jelentkező összerántásokra hallottunk pél
dákat: a zokos, a zősz, mer tokosok, többe kezeknél stb.

A hangképzés tekintetében már más a helyzet. Sajnos egyre kevesebb tisz
tán képzett hangot hallani a szép magyar beszéd versenyeken (is). A mással
hangzók közt egyértelműen az .v, sz, cs hangok ejtésének eltolódása a legfel
tűnőbb. Ennek oka az is, hogy az adott szövegben sokszor fordulnak elő az 
említett hangok, pl. az okos, okosság 14 alkalommal, a bölcsesség 6-szor, 
meg -ás, -és, illetve -ság, -ség képzős főnevek is nagy számban. Ezért is sis- 
tergett, sziszegett, csicsegett több előadó.

A magánhangzók köréből vett még gyakoribb artikulációs zavar az á han
gok é'-be hajlása. Mivel a beszélő nem tátja el eléggé a száját -  csak szűri fo
gai között a hangokat - , a legnyíltabb hangunk, az á felcsúszik az é-be ~ é'- 
be. Ettől affektált, elkent, öszvér hangot ad ki az illető. Ráadásul a levegő egy 
része az orrába kerülve nazálissá teszi az egyébként orális hangzást. Pl.: fá 
rasztottak > férasztottak, magyarázták > magyarëztëk, okosság > okossëg, 
társaság > tërsasëg.

Összefoglalásul megjegyzem, hogy ez a viszonylag rövid szöveg is kiváló
an alkalmas arra, hogy egy-egy versenyző beszédtechnikai képzettségét, ér
telmezési képességét, előadói készségét minősíteni lehessen.

N. Markó Julianna


