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A PEDAGÓGUSJELÖLTEK KAZINCZY-VERSENYE 
A pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett 

szép magyar beszéd versenyének 37. országos döntője
Kecskemét, 2009. április 17-18.

A nyelvújító Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóján, 2009-ben a 
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar rendezte meg a Kazinczy Fe
rencről elnevezett 37. szép magyar beszéd verseny országos döntőjét. Az idei 
rendezvény újdonságnak számított, hiszen ebben az évben már nemcsak a ha
zai és határon túli pedagógusképző intézmények hallgatói küzdhettek a Kazin- 
czy-emlékéremért, hanem a hittudományi és a jogi karok hallgatói is. A jeles 
eseményt negyvenhárom főiskolai és egyetemi hallgató és felkészítő tanáraik 
tisztelték meg jelenlétükkel. Közülük hárman a határon túlról érkeztek, har
minchármán a pedagógusképző intézményeket képviselték, a versenykiírás
ban kibővített felsőoktatási intézmények közül pedig hét versenyző érkezett 
az alföldi városba.

A rendezvény hivatalos programja április 17-én a kar dísztermében Kuti 
István rektor-helyettes és Hegedűs Gábor dékán köszöntőjével vette kezdetét. 
A versenyt Gósy Mária, a versenybizottság elnöke nyitotta meg. Az ünnepé
lyes megnyitó után a versenyzők, a felkészítő kollégák és a rendezvény iránt 
érdeklődők tudományos előadásokat hallgathattak meg. Az előadások a ha
gyományoknak megfelelően kapcsolódnak a Kazinczy-versenyekhez, szak
mai betekintést adnak a beszédkutatás egyes területeire. Elsőként Gósy Mária 
professzorasszony tartotta meg a Szabálytalan „ előzés” a beszédben című 
előadását, majd Balázs Géza egyetemi tanár előadását hallgathattuk meg Vál
tozások a média nyelvhasználatában címmel. Ezután Horváth Viktória tudo
mányos segédmunkatárs beszélt a Hezitációs jelenségek a spontán beszédben 
témáról, végül Bóna Judit egyetemi tanársegéd A beszédfolyamat zavarairól 
tartott előadást.

Délután a szabadon választott szövegek bemutatására került sor. A változa
tos szövegválasztás és a különböző felolvasási módok érdeklődést és az ese
ményhez méltó izgalmat váltottak ki a versenyzőkből, valamint az őket ér
deklődéssel hallgató közönségből. A szakmai bírálóbizottság elnöke Gósy 
Mária (ELTE, Budapest) volt, a zsűri tagjai pedig Balázs Géza (ELTE, Buda
pest), Baukó János (Konstantin Egyetem, Nyitra), Bóna Judit (ELTE, Buda
pest), Havas Judit (Petőfi Irodalmi Múzeum. Budapest), Horváth Viktória 
(MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest), Molnár Ildikó (Pető Intézet, Bu
dapest), Nábrádiné Jurasek Ibolya (Vitéz János Katolikus Főiskola, Eszter
gom), Raisz Rózsa (Eszterházy Károly Főiskola, Eger), és Steklács János 
(Kecskeméti Főiskola, Kecskemét) voltak.
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A rendezvény első napját az esti állófogadás zárta, amely szintén a Kazin
czy-verseny hagyományai közé tartozik. Ez az este lehetőséget adott az ismer
kedésnek, a beszélgetéseknek is, és emlékezetessé tette a kétnapos rendez
vényt. Vacsora közben hangulatos zenét és műsort biztosított a helyi néptánc- 
csoport és zenekara, az est további hangulatát pedig a közös táncház fokozta.

Április 18-án, a verseny második napján délelőtt a kötelező szöveg, Szabó 
Zoltán: Szerelmes földrajz című müve egyik részletének bemutatása követke
zett, erre a néhány hónappal korábban felújított Könyvtár olvasótermében ke
rült sor.

A verseny ünnepélyes eredményhirdetése délután a zsűrielnök szakmai ér
tékelésével kezdődött. A zsűri észrevételeit összegezve a testület elnöke fel
hívta a figyelmet a helyes hangsúlyhasználatra, a keresztnevek és a családne
vek főhangsúlyaira, a hangerő és hangszínezet használatára, a s és sz hangok 
helyes ejtésére. Az összefoglalóból az is kiderült, hogy az idei verseny szín
vonala az átlagosnál jóval magasabb volt. Ezután a jelenlevők Havas Judit 
tolmácsolásában meghallgathatták a szöveg egy lehetséges felolvasási mód
ját. A kötelező szöveg nem volt könnyű, ezért a holtversenyes pontozás ese
tében a második forduló felolvasásainak értékelése határozta meg a jutalma
zó ttak sorrendjét.

A zsűri döntése alapján 15 Kazinczy-érem kiosztására került sort. A 2009- 
es Kazinczy szép kiejtési versenyen Kazinczy-érmet kapott hallgatók névsora 
a következő: Uracs Miklós (Szegedi Tudományegyetem BTK), Bogár László 
(Kodolányi János Főiskola), Varga Nóra (SZTE JGYPK Hittudományi Inté
zet), Katona Ágnes (ELTE BTK), Nagy Edina (Zsigmond Király Főiskola), 
Pozsgai Zsófia (SZTE JGYPK Hittudományi Intézet), Pintér Noémi (Újvidé
ki Egyetem BTK), Rigó Balázs (ELTE BTK), Soós Enikő (Szegedi Tudo
mányegyetem BTK), Bors Anikó (ELTE BTK), Túri Ágnes (Kecskeméti Fő
iskola), Scheffer Mónika (ELTE TÓFK), Kovács Vivien (PTE Illyés Gyula 
Főiskolai Kar), Lejtényi Emanuel (Esztergomi Hittudományi Főiskola), Or
sós Brigitta (NyME Benedek Elek Pedagógiai Kar).

A zsűri elnök a Kazinczy Alapítvány nevében megköszönte a Kecskeméti 
Főiskolának a kétnapos rendezvény szervezését, lebonyolítását, majd a stafé
ta átadására került sor. A verseny jelképe, a Kazinczy-plakett ezúttal Egerbe 
utazott, a 2010-es döntő leendő helyszínére.

Fehér Éva
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Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz 
részlet

A verseny kötelező szövege

Ha valaki céljául tűzné ki, hogy a jelesebb magyar költők hazai utazásainak 
vonalait térképen tünteti fel, aligha maradna betöltetlen folt. Költőink nem
csak politikai ösztönük helyességében, hanem utazásaik mennyiségében is 
lepipálják másfoglalkozású honfitársaikat.

Mennyit utaztak! Kazinczy Ferenc Tihanyrévnél fáklyafény mellett száll a 
hajóba, s ittas legények szövétnek mellett vezetik Szántódra, hol egy istenfi 
él, kit nem mulaszthat keblére ölelni. Jár Pannonhalmán, Egerben, Kassán, 
bejárja Nógrádot, Gömört és egész Erdélyt, erről könyvben be is számol. 
Kufsteinből Munkácsra menet, fogolyként utazza be Magyarországot nyugati 
szélétől a keletiig. Mikor Pozsonyba ér, ujját megcsókolja, majd a földhöz 
érinti azt, üdvözletül a haza földjének.

Csokonai végigvendégeskedi a Dunántúlt, verset kiált a tihanyi ekhónak, 
iskolát jövendöl Somogynak, a dámák farsangi diadaláról furcsa vitézi verse- 
zetet játszat Kaposvárt, s gondosan beszámol visszajöveteléről az Alföldön. 
Petőfi huszonhat évébe belefér a fél ország megismerése. Illetve: csaknem az 
egész ország megismerése. A versei alá írt helységnevekből egy igen figye
lemreméltó helységnévtárt lehetne összeállítani. Alig van hely Magyarorszá
gon, melyet be nejárt volna, s a területet, melyet bejárt, egy legyezőformához 
hasonlítanám. Forgója valahol a Kiskunságban van, egyik szára innen Pozso- 
nyig, másik szára innen Segesvárig fut, pereme pedig a Kárpátok csipkés fél
köríve. Többnyire gyalog járta be e vidéket, két jó csikaján, vagyis az aposto
lok lován, valami fatális véletlen folytán rendszerint zimankós télben, havas 
esőben, gyakran betegen.

Ilyenféle gyaloglás Aranynak is kijut, mintha azt a lángelme kötelező ér
vényéül írta volna elő a kor. E keserves útjaikon ugyancsak realisztikus sze
mélyes élményeket kaptak a hazától, s ugyancsak éles emlékeket a tájról, 
mely az eső fátyola, a nap forrósága vagy a tél ködének szállongása alatt je
lent meg a szemük előtt.

Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
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A 2009-es döntő kötelező szövegének értő-értető előadása

Mielőtt meghangosítanánk egy szöveget, először mindig meg kell értenünk 
azt. Csak ekkor lehetséges a szöveg helyes interpretációja, amely elősegíti, 
hogy a hallgató is biztosan megértse. A szöveg értelmezéséhez, befogadásá
hoz a tartalom mellett meg kell határozni a szöveg műfaját, stílusát, hangula
tát stb. is.

A szöveg interpretálásakor alapkövetelmény, hogy az olvasás ne mesterkélt, 
inkább élőbeszédszerű legyen, a felolvasó ne változtassa meg természetes 
hangfekvését. Elengedhetetlen a jó beszédlégzés, a tiszta artikuláció, a hibát
lan olvasás, a helyes hangsúlyozás és intonáció, a megfelelő tempóváltások és 
a szünettartás, illetve a szövegegész gondolatainak érzékletes megjelenítése.

Szabó Zoltán Szerelmes földrajz című írásának idézett részletében a ma
gyar költők hazai utazásairól szól. A szöveg bár négy bekezdésből áll, öt rész
re tagolódik, hiszen a harmadik bekezdésben két költőnk utazásairól is képet 
kapunk: Csokonai és Petőfi útjairól. A szöveg műfaja leírás, ezért az egyes 
bekezdésekben nem találunk tételmondatokat; a leírás nem kívánja meg az 
összegzést, a bekezdések gondolatmenete ugyanis nem esik szét tételmondat 
nélkül sem. Tartalmi összegzésül a szöveg utolsó bekezdése szolgál. Az ér
telmezést nehezítik a régies kifejezések, ritkán használt szavak (például szö
vetnek ’fáklya’). A felolvasást, a helyes interpretációt pedig a hosszú, több
szörösen összetett mondatok nehezítik meg.

Az első mondat három részre tagolódik, amelyet a központozás is jelez; a 
tagolódást főképp a szünettartással és az első szakasz végén ereszkedő, míg a 
második szakasz végén emelkedő intonációval valósíthatjuk meg. A második 
mondatban nehézséget okozhat a hangsúlyok helyes megvalósítása, a főhang
súlyokat a helyességében és a mennyiségében szavak kapj ák.

A Mennyit utaztak! mondat meghangosításában figyeljünk arra, hogy into
nációnk és hangszínezetünk ne csodálkozást fejezzen ki. A következő több
szörösen összetett mondat tagmondatait szünettartással tagolhatjuk; a dallam 
az első három tagmondat végén lebegő; hangsúlyt kap a fáklyafény, a szövét- 
nek, az istenfi és a nem. Ezután a Kazinczy által bejárt helyek felsorolása ol
vasható, amelynek elemeit nyomatékkai tagoljuk. A mondat második tag
mondata előtt tartsunk szünetet. A bekezdés harmadik mondatát egy szólam
ként olvashatjuk fel, főhangsúlyt kap a fogolyként. A szakasz utolsó monda
tában az első két tagmondat lebegő, a második kettő ereszkedő dallammal va
lósítandó meg.

A következő mondat ismét többszörösen összetett, öt részre tagolható, ami
ben a vesszők segítenek. A felolvasásnál a tagolást kis szünetekkel, illetve az 
első és az utolsó tagmondat végén ereszkedő, a közbülső tagmondatok végén 
lebegő dallammal valósíthatjuk meg. Az erősebb nyomatékkai kiemelendő 
szavak a földrajzi nevek: Dunántúlt, tihanyi, Somogynak, Kaposvárt és Al
földön. Ezután Petőfi utazásairól olvashatunk. A két egyszerű mondatban a fél
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és az egész kapják a főhangsúlyt. Megtévesztő lehet az illetve szó után álló 
kettőspont, azt sugallja, hogy tartsunk szünetet; ez azonban megtöri és meg
nehezíti a felolvasást, ezért olvashatjuk egy szólamban is az egész mondatot. 
Az ezt követő mondatban az igen partikula kapja a főhangsúlyt. A következő 
többszörösen összetett mondatokat az intonáció és a szünettartás mellett a 
tempóváltásokkal is tagolhatjuk. A hangsúlyos szavak az alig, be, legyező
formához, Kiskunságban, Pozsonyig, Segesvárig, Kárpátok. A bekezdés utol
só mondatában a gyalog értelmezőinek (két jó  csikóján, vagyis az apostolok 
lován) a meghangosítása, illetve a mondat végén szereplő, jelzős szerkeze
tekből álló felolvasás okozhat nehézséget. Az értelmezőket az intonációval, 
valamint tempóváltással tagolhatjuk; a valami előtt tartsunk szünetet, a felso
rolás tagjainak felolvasásakor ügyeljünk arra, hogy a jelzőkre kerüljön a 
hangsúly.

Az utolsó, összegző bekezdést megvalósíthatjuk az előzőektől eltérő hang
fekvésben is. A szakasz első mondatában hangsúlyt kap az Aranynak és a kö
telező. Az utolsó mondatban félreértésre adhat okot a kétszer is előforduló 
ugyancsak szó, amely itt nem ’is’ jelentésben, hanem ’meglehetősen’ jelen
tésben áll; ezért főhangsúlyt kap. A záró tagmondatban ismét a jelzős szerke
zetek okozhatnak nehézséget, ezekben a jelzőkre helyezzük a nyomatékot.

Végezetül mindig tartsuk szem előtt, hogy egy szöveg interpretálásakor 
soha nem a felolvasó hangjának kell megszólalnia, hanem a szövegnek ma
gának. Bár többféleképpen is felolvashatjuk a szöveget, mindig figyeljünk ar
ra, hogy a meghangosítás adekvát legyen az értelmezéssel.

Bóna Judit


