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A koronavírus-járvány miatt a 2020-as év rendhagyó volt a nagy hagyományú 

anyanyelvi versenyek lebonyolításában is. Az immár tizenkettedik Eötvös-

szónokverseny megszervezése eleinte nagy fejtörést okozott a szervezőknek a 

karanténszabályok betartása és a résztvevők egészségének a védelme miatt, de aztán 

sikerült olyan megoldásokat találni, amelyek emlékezetes élménnyé tették az 

eseményt mind a versenyzők, mind a zsűri és a szervezők számára. 

A versenyt a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Nyelvőr Alapítvány 

szervezte meg az ELTE BTK szakmai támogatásával. Ez a megmérettetés három 

fordulóból áll: az iskolai fordulót január végén / február elején rendezik meg az iskolák, 

ahonnan két-két diákot küldhetnek a regionális versenyre. Ez utóbbira 2020. március 

14-én került volna sor az ELTE BTK-n, Budapesten. A versenyt teljesen előkészítettük, 

az ételeket megrendeltük, az ajándékokat becsomagoltuk, a zsűrik és a szakmai 

előadó is felkészültek, amikor március 11-én bezárták a felsőoktatási intézményeket, 

majd március 13-án kihirdették, hogy a közoktatásban is online zajlik tovább a tanítás. 

Így a verseny a tavaszi félévben nem valósulhatott meg, szeptemberre kellett 

halasztanunk. Ezt az eseményt már hibrid módon terveztük, de végül teljesen online 

bonyolítottuk le, és két hét különbséggel tartottuk meg a regionális fordulót és a Kárpát-

medencei döntőt. 

Az Eötvös-szónokversenyen – hagyományosan – a tanulók 30 perc felkészülési idő 

után 5 perces beszédet mondanak a zsűri előtt a megadott témáról. A feladat tehát 

rögtönzés. Ezt online módon úgy tudtuk megoldani, hogy a verseny napján 15 órakor 

küldtük ki a felkészítő tanároknak és a versenyzőknek a versenyfeladatot, és arra 

kértük őket, hogy 30 perces felkészülési idő után rögzítsék a beszédet, majd töltsék 

fel az internetre, és aznap 17 óráig küldjék el a linket, ahol a zsűri megtekintheti az 

elkészült munkákat. A videó elkészítésében segíthettek a tanárok vagy az ismerősök 

(olyan versenyző is volt, aki otthon készítette el a felvételt, mert éppen karanténban 

volt). A regionális döntőkön 3 fős, a Kárpát-medencei döntőn 5 fős zsűriktől azt kértük, 

hogy másnap délig pontozzák a beszédeket, és hozzák meg a döntésüket – ezt a 

Skype vagy a Zoom segítségével tartott megbeszélésen tudták véglegesíteni.  

 



 

 

A Kárpát-medencei zsűri tagjai a következők voltak:  

A zsűri elnöke: dr. Kiss Róbert Richárd, Prima Primissima díjas újságíró 

A zsűri tagjai:  

Dr. Bóna Judit, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK 

Désfalvi Ildikó, logopédus, doktori hallgató, ELTE BTK 

dr. Farkas Tamás, intézetigazgató habilitált egyetemi docens, ELTE BTK  

Dr. Hoványi Márton, egyetemi adjunktus, ELTE TÓK 

 

A regionális döntők idézetei:  

„A stílus egy módja annak, hogy elmondd ki vagy, anélkül, hogy megszólalnál.” (Rachel 

Zoe, amerikai stylist, divatdiktátor, magazinszerkesztő) 

„A stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit bárki megengedhet magának, függetlenül 

attól, hogy mennyi pénze van. Ez olyan dolog, ami velünk született, de tanulható, 

feltéve, ha megvan hozzá az emberben a kellő intelligencia.” (Giorgio Armani, olasz 

divattervező) 

 

A Kárpát-medencei döntő idézete:  

„Van, aki szeret, van, aki utál, attól függ, mit akarnak látni benned. Légy önmagad, 

csak így tudhatod meg, ki kedveli azt, aki valójában vagy!” (Hosszú Katinka) 

 

Az online forma tette lehetővé ebben a rendkívüli helyzetben azt, hogy a határon túli 

tanulók is részt tudtak venni a versenyen. Az eredményhirdetést a zsűri elnökével, Kiss 

Róbert Richarddal videóra rögzítettük, és a YouTube-on keresztül lehetett 

megtekinteni. Minden résztvevőnek és tanárának készítettünk ajándékcsomagot, 

amelyet futárral küldtünk el az iskolákba. 

 

Bár az idei év sok szempontból másképpen alakult, mint azt terveztük, az online forma 

lehetőséget biztosított arra, hogy az Eötvös-szónokversenyt megrendezhessük. 

Reméljük, mielőbb áttérhetünk újra a személyes találkozásokkal lebonyolított 

versenyekre, de addig is igyekszünk tanulni az online tapasztalatokból, és a következő 

Eötvös-szónokverseny fordulóit is a lehető legjobb és egyben legbiztonságosabb 

módon megszervezni. 

 



 

 

Köszönjük a támogatást szponzorainknak: 
Fő támogatók: 
  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

  Magyar Nyelvtudományi Társaság 

Magyar Nyelvőr Alapítvány 

  Anyanyelvápolók Szövetsége 

Márton Áron Szakkollégium 

Nemzeti Tehetség Program   

Tinta Könyvkiadó 

Móra Kiadó 
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