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A PEDAGÓGUSJELÖLTEK KAZINCZY-VERSENYE

A pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett szép 
magyar beszéd versenyének 39. országos döntője

Budapest, 2011. április 29-30.

2011 tavaszán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző 
Kara rendezte meg a Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd ver
senyének 39. országos döntőjét. A versenyre immár három éve jelentkezhet
nek nem csupán a hagyományosan pedagógusképzést folytató felsőoktatási 
intézmények hallgatói, hanem a jogi és hittudományi karokon tanulók is. Eb
ben az évben harminckilenc versenyző nyerte el a lehetőséget -  az intézmé
nyi fordulón túljutva -, hogy részt vegyen az országos döntőben. Közülük 
öten a határon túlról érkeztek.

A kétnapos verseny hivatalos megnyitóján a Tanító- és Óvóképző Kar 
dísztermében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Oktatási Államtitkársága 
nevében Rádli Katalin főtanácsadó asszony köszöntötte a versenyzőket, a kí
sérő tanárokat és a szép számú érdeklődő közönséget. Ezt követően a Kar dé
kánja, Mikonya György szólt a hallgatósághoz, majd pedig Gósy Mária, a 
verseny bírálóbizottságának elnöke megnyitotta az országos döntőt. Az ün
nepélyes megnyitó után a jelenlevők a magyar nyelv témájához kapcsolódó 
tudományos előadásokat hallgathattak meg. Elsőként Gósy Mária professzor- 
asszony számolt be a Beszédészlelés és helyesírás területén végzett kutatások 
legújabb eredményeiről. Ezt követően Bóna Judit előadását hallgathattuk 
meg Életkori sajátosságok a beszédben címmel, majd pedig Az agyi szótár 
működésébe pillanthattunk bele Horváth Viktória előadásának köszönhetően. 
A negyedik -  és egyben záró -  előadást a Mariborból érkezett Kolláth Anná
tól hallhattuk, aki a szlovéniai nyelvoktatásról beszélt A muravidéki kétnyelvű 
oktatás rendszere és tapasztalatai a kisebbségi anyanyelv (megmaradásának) 
kontextusában címmel.

A délutáni program legfontosabb részeként a szabadon választott szövegek 
bemutatása következett. Ahogy azt a verseny értékelésekor Gósy Mária elnök 
asszony kiemelte, az idén nagyon jó szövegeket hallhattunk, olyan értelem
ben, hogy a korábbi évek tapasztalataival összehasonlítva ezúttal sokkal in
kább sikerült a versenyzőknek a személyiségükhöz és a hangjukhoz jól illesz
kedő szöveget választaniuk. A bírálóbizottság tagjai pedig értékelték a telje
sítményeket figyelve a tiszta beszédre, a gondos artikulációra, a jó hangsúly
okra, a hangfekvésváltások meglétére -  az értő és értető felolvasás minden 
elemére. Ebben az évben a zsűri tagjai voltak: elnökként prof. dr. Gósy Mária 
(ELTE BTK, Budapest); dr. Bauko János (Konstantin Egyetem, Nyitra),
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dr. Bóna Judit (ELTE BTK, Budapest), dr. Eőry Vilma (Eszterházy Károly 
Főiskola, Eger), Hajdicsné dr. Varga Katalin (Kaposvári Egyetem), dr. Havas 
Judit (PIM, Budapest), dr. Horváth Viktória (MTA Nyelvtudományi Intézet, 
Budapest), dr. Kolláth Anna (Maribori Egyetem), dr. Merényi Hajnalka 
(ELTE TÓK), dr. Molnár Ildikó (Mozgássérültek Pető András Nevelőképző 
és Nevelő Intézete, Budapest), Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya (PPKE Vitéz Já
nos Kar, Esztergom).

A verseny első fordulója után felüdítő kikapcsolódásként a Tanító- és 
Óvóképző Kar énekkara adott elő egy tavaszi kánon- és dalcsokrot. Ezt köve
tően a versenyzők, a zsűri tagjai és a kísérő tanárok az állófogadáson zárták a 
napot kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel.

A második versenynap délelőttjén a kötelező szöveget olvasták fel a ver
senyzők, Latinovits Zoltán Monológ a költészetről című írásának egy részle
tét. Ezt követően a zsűri szakmai tanácskozáson összesítette a két forduló 
eredményeit, és meghozta döntését. A verseny ünnepélyes eredményhirdetése 
ezután vehette kezdetét. A bírálóbizottság tapasztalatait Gósy Mária, a zsűri 
elnöke ismertette. Dicsérte a versenyzők jó szövegválasztását, ugyanakkor 
nem hagyta említetlenül a gyakran hallott és nehezményezett beszédhibákat 
sem, és felhívta a versenyzők, valamint a jelen lévő kísérő tanárok figyelmét 
a döntőt megelőző intézményi fordulók e szempontú rostáló szerepének fon
tosságára. Az értékelés után Havas Judit előadóművész felolvasta a kötelező 
szöveget, így hallhattuk annak egy lehetséges, mintaszerű bemutatási módját.

A zsűri döntése alapján ebben az évben a Kazinczy Alapítvány jóvoltából 
kiosztható 15 Kazinczy-érem közül 11 -et adott át a zsűri. A 2011-ben Kazin- 
czy-éremmel jutalmazottak névsora (a pontszámok sorrendjében): Győri Zsu
zsanna (Eszterházy Károly Főiskola), Gőbcl Ágoston (PPKE BTK), Závogyán 
Renáta (SzTE Juhász Gyula Pedagógiai Kar). Ménesi Sarolt (SzTE BTK), Si
mon Zsuzsanna (ELTE BTK), Stein Erzsébet (ELTE PPK), Dinya Dávid 
(Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem), Spilman Nóra (ME BTK), Fritz Ger
gely (SzTE BTK), Horváth Viktória (PPKE BTK), Battyányi-Nagy Annamá
ria (Pannon Egyetem).

Az érmesek nevének ismertetése után a zsűri elnöke a Kazinczy-alapítvány 
nevében megköszönte az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának a kétnapos 
rendezvény megszervezését, lebonyolítását. Ezt követően a rendező intéz
mény átadta a verseny jelképét, a Kazinczy-plakettet a jövő évi szervezőknek 
-  a staféta a 2012. évi verseny színhelyére, Kaposvárra került.

Merényi Hajnalka



Latinovits Zoltán: Monológ a költészetről (részlet)
A verseny kötelező szövege

Aki verset mond, annak költővé kell növekednie. Azzá kell lennie, hogy el- 
játszhassa a költő szerepét, elmondhassa a verset. Eleinte segít a fiatalság, a 
frissesség, a rügyfakasztó ambíció, de miként már a virágból gyümölcs lesz, a 
mag terebélyes fává terpeszkedik, annál nehezebb a gyökérig menni, a költő 
csodáját megidézni, megélni, pedig egy verset jól elmondani, akárcsak a sza
vakat nem szépen, de jól ejteni, tehát igazul, ízesen, hitelesen, hittel, áttétele
sen, pontosan és határozottan, magamból kiszakadni, a hallgatóságba belezu
hanni, a választottak megkönnyebbülése. Kivételes öröm, mintha az ember a 
világ egy kis pontján rendet csinálna, azt hiszem, ezt nevezik gyönyörűségnek.

Illyés Gyula írja, valaha a szövegelőadásnak is voltak Paganinijei és Liszt 
Ferencei, aztán sokáig nem voltak, a naturalista színjátszás űzte el őket. Szí
nészet és előadó-művészet úgy eltávolodott egymástól, hogy szinte szólás 
lett: a versmondó színész feledje el színészműltját, az előadóművésznek 
eszébe ne jusson, hogy színjátszás is van a földön, azaz, hogy ő is játsszon, ez 
természetesen tévedés. Az előadóművész is színész, s neki is játszania kell, 
azzal a különbséggel, hogy neki nem a szöveg cselekményét kell életre kelte
nie. Gondolatom az, hogy az előadóművésznek magát a költőt kell megját
szania, vagyis az alkotás néha biz hosszú folyamatát kell oly röviden össze
foglalnia, mint maga a vers, ismétlem a költőt kell életre keltenie, elénk vará
zsolnia úgy, ahogy ő a költőt a mű első élményében, az alkotás küzdelmében 
elképzeli. Úgy kell elmondania, ahogy a költő szavalná a versét, ha szavaló
művész is volna.

A 2011-es döntő kötelező szövegének értő-értető előadása

Egy szöveg meghangosítása előtt először mindig meg kell értenünk azt. Ez 
az alapja a szöveg helyes interpretációjának, a hallgató biztos megértésének. 
A szöveg értelmezéséhez a tartalom mellett meg kell határozni a szöveg mű
faját, stílusát, hangulatát stb. is. A felolvasáskor ügyeljünk arra, hogy interp
retációnk élőbeszédszerű legyen, ne váljon mesterkéltté, ne változtassuk meg 
természetes hangfekvésünket. Alapkövetelmény a jó beszédlégzés, a pontos, 
tiszta artikuláció, a hibátlan olvasás, a helyes hangsúlyozás és intonáció, a 
megfelelő tempóváltások és a szünettartás, illetve a szövegegész gondolatai
nak értő-értető megjelenítése.

Latinovits Zoltán Monológ a költészetről című írásának idézett részletében 
a versmondásról, az ahhoz szükséges képességekről, illetve a színész, az elő
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adóművész és a költő viszonyáról szól. Az idézett részlet első és utolsó mon
data keretet alkot. A felolvasást, a helyes interpretációt különösen megnehe
zítik a hosszú, többszörösen összetett mondatok, illetve az igen sok elemből 
álló felsorolások.

A szöveg legfontosabb gondolata az első mondatban szerepel, amely két 
tagmondatból áll. Hangsúlyt kapnak a verset és a költővé szavak, amelyeket a 
szöveg kulcsszavainak is tekinthetünk. A második mondatban nehézséget 
okozhat a hangsúlyok helyes megvalósítása, a főhangsúlyokat az azzá, az el- 
játszJtassa és az elmondhassa szavak kapják. A bekezdés harmadik mondatá
nak meghangosítása fokozott figyelmet igényel: a több soron keresztül olvas
ható hosszú felsorolások megfelelő tagolása, illetőleg a levegővel való gaz
dálkodás komoly kihívást jelent a felolvasónak. A tagolásban segítségünkre 
lehet a szünetek megfelelő alkalmazása, szünetet tarthatunk az ambíció, ter
peszkedik, megélni, belezuhanni szavak után. A mondat utolsó tagmondata 
előtti felsorolásban az artikulációs tempót is fokozhatjuk, így érzékeltetve a 
felsorolásban megjelenő érzelmek fokozódását is. A bekezdés utolsó monda
ta négy tagmondatból áll, de két fő gondolati egységre tagolódik. E két na
gyobb egység között szünetet is tarthatunk (a csinálna szó után), az intonáció 
pedig az első egység végén lehet ereszkedő.

A második bekezdés első mondatát megvalósíthatjuk az előzőektől eltérő 
hangfekvésben, tárgyilagosabban is. A többszörösen összetett mondat tag
mondatait szünettartással tagolhatjuk; a dallam az első három tagmondat vé
gén lebegő; hangsúlyt kap Illyés, a szövegelőadásnak, a nem és a naturalista. 
Ezután Latinovits kifejti, hogyan különült el a színjátszás és az előadó-művé
szet. A kettőspont után, illetve az utolsó tagmondat előtt (ez természetesen té
vedés) -  amely a mondatnak az egész előtte álló részére vonatkozik -  tart
sunk szünetet. A dallam lebegő a második, a harmadik, az ötödik és az utolsó 
előtti tagmondat végén. A következő mondatban a hangsúlyokra figyeljünk: 
hangsúlyt kapnak a színész, a neki, az azzal (a különbséggel szót azonos alap
hangmagassággal ejtsük) és a nem. A bekezdés negyedik mondata ismét 
többszörösen összetett, a tagolásban a vesszők segítenek. A tagmondatok vé
gét az utolsó kivételével lebegő dallammal valósítsuk meg; az értelmi tago
lást kis szünetekkel is érzékeltetve. A szöveg utolsó mondatában az első két 
tagmondat lebegő, az utolsó ereszkedő dallammal hangosítandó meg. Hang
súlyt kapnak az úgy, a költő és a szavalóművész. szavak.

Végezetül mindig ügyeljünk arra, hogy egy szöveg interpretálásakor soha 
nem a felolvasó hangjának kell megszólalnia, hanem a szövegnek magának. 
Egy szöveget többféleképpen is felolvashatunk; de mindig tartsuk szem előtt, 
hogy a meghangosítás adekvál legyen az értelmezéssel.

Hóna Judit




