A Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny szabályzata

1. A Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny alapítója Adamikné dr. Jászó Anna
professzor. A szónokversenyt az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Magyar Nyelvi és
Irodalmi Tanszéke, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága szervezi a hazai és határon túli felsőoktatási intézmények számára. A
versenyre minden esetben meghívást kapnak a középiskolai szónokversenyek első helyezettjei
is.
2. A verseny célja: a felsőoktatási hallgatók szóbeli kommunikációs képességének,
retorikai tudatosságának a fejlesztése, a közéleti, szakmai, pedagógiai szerepekre való
felkészítés; a komplex nyelvhasználat színvonalának emelése; a hagyományápolás.
3. A szónokverseny két fordulóból áll. Az előre meghatározott témájú 6 perces
kötelező beszédből és a 3 perces, több témából választható rögtönzésből.
a) A kötelező beszédtémát minden évben a verseny szervezői írják ki. A kiírásban
minden esetben szerepelnie kell a témának idézet vagy meghatározás formájában. A kiírásnak
tartalmaznia kell a beszéd műfaját is. A kötelező beszédre a versenyzők otthon
felkészülhetnek. Elvárt követelmény, hogy a 6 perces szónoklatot papír nélkül, szabadon, a
meghatározott beszédműfajnak megfelelően mondják el a versenyzők.
b) A rögtönzött beszédek témáját a versenyzők a verseny napján ismerik meg.
Legalább három megadott beszédtémából és három beszédhelyzetből választhatnak. A
rögtönzésre minden versenyző legalább 30 perc felkészülési időt kap. Itt is elvárás, hogy a
beszédet kívülről adja elő a résztvevő.
4. A szónokversenyt minden év novemberében (lehetőleg az első felében) kétnapos
(vándor)versenyként rendezi meg Budapesten valamelyik felsőoktatási intézmény.
5. A szónokversenyhez retorikai konferencia is társul, amelyen meghatározott témában
meghívott előadók vesznek részt.
6. A verseny kötelező és rögtönzéses beszédtémáit, műfajait a versenyt szervezők
állandó bizottsága (a verseny alapítói, a verseny titkárai), valamint a rendező intézmény egy
képviselője állítja össze. A verseny meghirdetéséért a mindenkori szervező intézmény a
felelős.
7. A versenyzők teljesítményét 5-6 fős zsűri értékeli. A zsűri összetétele: zsűrielnök, 23 fő egyetemi oktató, 2 fő külsős szakember (színész, kutató stb.). A zsűri összetételéről és
meghívásáról a szervező intézmény gondoskodik. A zsűri minden alkalommal értékelési
szempontokat, pontozási lapokat kap.
8. A versenyen a részvétel ingyenes, nincs nevezési díj.
9. A versenyen és a konferencián részt vevők úti- és szállásköltségét a szervezők csak
abban az esetben támogatják, ha sikerül erre pályázati úton pénzt nyerniük.
10. A versenyen a zsűri az alábbi díjakat adhatja ki:

1–3. helyezett

6 különdíj

1 közönségdíj

Egyéb szervezetek által alapított és a versenyen odaítélhető díjak (az aktuális felajánlások
alapján bővíthető, szűkíthető):

a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége Gulácsy Irén-emlékplakettje és oklevele
a legjobb női szónoknak,

a Rákóczi Szövetség díja a legjobb határon túli versenyzőnek,

a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda különdíja a legszebben beszélő
versenyzőnek,

a Bárczi Géza Alapítvány különdíja a zárt ë hang megőrzéséért és szép
beszédért,

Dudás Róbert Gyula különdíja a leghumorosabb szónoknak,

a Tinta Kiadó díja a leggazdagabb szókincsű versenyzőnek.
11. A versenyről minden esetben felvétel készül. Ezek felhasználásával a díjazott
beszédeket felkért szakemberek elemzik.
12. A mindenkori szervezők feladata, hogy a versenyről készült felvételeket, a
beszédelemzéseket, valamint a konferencia előadásait elektronikus vagy papír formátumban
megjelentesse A régi új retorika sorozatban.
13. A szervezők kibővített értekezleten minden évben egyeztetnek, megbeszélik az
előző évi verseny és konferencia tapasztalatait, és közösen döntenek a szervezési kérdésekről,
a szabályzat szükséges módosításáról.
Budapest, 2020. július 1.

