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Az  erdélyi  Kossuth-szónokversenyt  a  budapesti  Kossuth  Lajos  Szónokverseny  mintájára
2000-ben  hirdettük  meg  első  alkalommal  Kézdivásárhelyen,  a  Bod Péter  Tanítóképzőben  Bajcsi
Ildikó, akkori igazgatónő, valamint Adamikné dr. Jászó Anna, az ELTE Magyar  Nyelvtudományi
Tanszékének vezetője, előadó tanára kezdeményezésére. 15 éven keresztül a BBTE Kézdivásárhelyre
Kihelyezett  Tagozatával  együtt  szerveztük  meg  a  versenyt.  2010  –  2012-ben  felkerült  a
tanügyminisztérium  országos  versenyeinek  listájára,  2013-ban  pedig  a  megyeközi  versenyek
támogatás nélküli listáján is szerepelt.  2017-től az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége versenyei
közé került.

Nagyon  fontosnak  tartjuk  e  versenyforma  romániai  népszerűsítését.  Abból  az  iskolai
tapasztalatból  indulunk ki,  hogy az irodalmi   tananyag zsúfoltsága,  valamint  az osztálylétszámok
nagysága miatt  még mindig  nem kap kellő  figyelmet,  s  elég időt  nevelői  munkánkban a szóbeli
szövegalkotási  képesség  fejlesztése.  Ez  a  verseny  arra  készteti  mind  a  tanárokat,  mind  pedig  a
diákokat,  hogy többet  foglalkozzanak  akár  tanórai,  akár  köri  tevékenység  keretén  belül  retorikai
tudásuk bővítésével. Annál is inkább, mivel úgy gondoljuk, hogy Erdélyben a nyilvános szereplés, a
megszólalás  bátorsága gyakran hiányzik  nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok körében is.  A
felszólalás, ékesszólás, a vita képessége pedig egyre inkább nélkülözhetetlen része társadalmunkban
mind  közéleti,  mind  pedig  magánéleti  színtereken  egyaránt.  Ma is  aktuálisnak  érezzük  Kölcsey
Ferenc Parainesis című munkájában írt gondolatát: „Eljött az idő, s társaid körében neked is fel kell
állanod,  s  a  köz  tanácskozásokban  élő  szóval  részt  kell  venned;  s  érezni  fogod,  miképpen  az
ékesszólás, s mindaz, ami erre megkívántatik, oly szükség, mi nélkül köz dolgokban részt vevő polgár
közvetetlen nem hat”.

A szónokverseny szervezője az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Pro Schola
Kulturális-Nevelési Egyesület, a Bod Péter Tanítóképző. 

Sajnos,  a  járványügyi  helyzet  miatt,  az  idei  versenyt  virtuális  (online)  módon  kell
szerveznünk.

A versenyre IX – XII. osztályos diákok jelentkezhetnek. Iskolánként 3–4 középiskolás diák
és egy felkészítő tanárt jelentkezését várjuk. 

A  jelentkezési  lapokat  megkérjük  küldjék  el  legkésőbb  október  25-én  20  óráig a
magdolna_nagy@yahoo.com címre.

A verseny két fordulóból áll: 
AZ ELSŐ FORDULÓBAN a versenyzők előre kijelölt mottóra építve az otthon elkészített

beszédeiket adják elő (papír nélkül), felkészülve az előadásmódra is. 
Ez a forduló hozzásegíti  a  diákot  nemcsak a szövegalkotási  képességének  fejlesztésére,  a

logikus  gondolatmenetet  követő  beszéd  megalkotására,  hanem  ösztönzi  a  könyvtárhasználatra,
anyaggyűjtésre,  tudásának és  tapasztalatának meggyőző formában való  kifejezésére.  Három éve,
amióta közvetlenül a budapesti forduló előtt szervezzük a versenyt, az ő beleegyezésükkel, az általuk
kijelölt mottót használjuk. 

Az idei mottó a következő: 
„Vigasztalást a játék sem szerez / az éjszakának legmélyebbje ez.” (Pilinszky János)

A beszéd felvételét kérjük a  bodpeter@hotmail.com címre  legkésőbb  október 29-én 11
óráig küldjék el. 

A felvétel kívánatos műszaki adatai: 
Videóformátum: .mov, .mpeg4 vagy .mp4. 
Felbontás: 1080p:1920x1080 (FULL HD) vagy 720p:1280x720 (HD). 
Képarány: 16:9 (fekvő).
Nagy  méretű  fájlok  küldéséhez  ajánljuk  a  következő  szolgáltatókat:  www.wetransfer.com

vagy www.myairbridge.com
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 A  MÁSODIK  FORDULÓBAN  a  verseny  zsűrije  által  meghatározott,  általános,
ugyanakkor  a  diákok  számára aktuális  téma szerint  rögtönöznek  szónoki  beszédet.  Ez  a  forduló
kreativitásukat, előadókészségüket, ugyanakkor önbizalmukat is erősíti. 

Minden versenyző három-három téma közül választhat, melyet 30 perces felkészülés után kell
előadni. A beszédek időtartama nem haladhatja meg a 3 percet. A versenyzők készíthetnek vázlatot,
amit használhatnak, ám nem szabad olvasniuk. 

A  RÖGTÖNZÖTT BESZÉD FELADATÁT a verseny napján, október 29-én 15:00-kor
juttatjuk el a versenyzőnek, akinek 30 perc felkészülés után kell  rögzítenie  a beszédet úgy,  hogy
lehetőség szerint  a  teljes  teste  látszódjék  a  beszéd mondása  közben,  és  a  hangja  is  megfelelően
hallatszódjon.  Ehhez  elegendő  egy  okostelefon  is,  a  zsűri  nem  az  operatőri  teljesítményt  és  a
technikát, hanem a beszéd felépítését és az előadást fogja értékelni.

A járványügyi  korlátozások miatt  a  beszédek természetesen  a  versenyző  otthonában vagy
más, a korlátozások által nem érintett helyen is rögzíthetők.   

Kérjük, ezután a rögtönzött beszédet is Google Drive-ra feltöltve, egyszerű linken keresztül
használható tárhellyel/fájlmegosztóval juttassák el a bodpeter@hotmail.com címre. 

Kérjük,  hogy  csak  linket  küldjenek  a  versenyző  nevével  és  iskolájának  címével,  és
semmiképpen se csatolják az ímélhez a felvételt, mert a levelezőrendszer nem tudja fogadni. Mivel az
internet gyorsasága nagyon különböző lehet az egyes  otthonokban vagy akár adott  időpontokban,
ezért bőven hagyunk időt a feltöltésre és az ímél elküldésére: 

a verseny napján 17:00-ig kell megérkeznie. 
(A beszédre való felkészülés 30 perc, a beszéd elmondása max. 5 perc, tehát közel másfél óra

marad a technikai dolgok megoldására.)   

A verseny idején elérhetők leszünk ímélben (bodpeter@hotmail.com), probléma esetén
bátran írjanak, rögtön válaszolunk.

A verseny szabályzatához szakirodalmi listát, valamint az eddigi rögtönzött beszédek témáit
csatoljuk, mely megkönnyíti a felkészülést mind a diákok, mind pedig a pedagógusok számára.

Az  értékelő  bizottságba  mindig  magyarországi,  valamint  helyi  szakembereket  (egyetemi
tanárokat,  színészeket,  újságírókat,  papokat)  szoktunk  meghívni,  akik  meghatározott  szempontok
szerint  (előadásmód,  tématartás,  logikus  felépítés,  hitelesség,  szemléletesség,  stílus)  értékelik  a
szónokok teljesítményét. 

Az I-II. helyezett továbbjut a 22. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyre (időpont: 2021.
november 12–13.), ahol egyetemi hallgatókkal egy kategóriában mérettetik meg, valamint az I–IV.
helyezett  résztvehet  a  budapesti  Eötvös-szónokversenyen  (időpont:  2022.  április),  ahol  a  Kárpát-
medencei középiskolásokkal versenyezhet.      

A DÍJAZOTTAK NÉVSORÁT, VALAMINT AZ I–III.  HELYEZETT BESZÉDÉT  a
Bod  Péter  Tanítóképző  nyilvános  facebook  oldalán
(https://www.facebook.com/bodpetertanitokepzokezdivasarhely),  valamint  az  AESZ  honlapján
www.aesz.ro fogjuk közzétenni november 3-án 10:00 órakor.

Az online-verseny díjazott versenyzőinek az oklevelet és a könyvjutalmat postán küldjük el.
 

A verseny szervezői:
Deák Magdolna, a Bod Péter Tanítóképző igazgatója
Fejér Piroska, nevelési aligazgató                
Ördög-Gyárfás Lajos, az AESZ ügyvezető elnöke
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