
A V E R S É V E 

látjuk a sikereit. Mindazok, akik ott jól érezték magukat, szíve
sen jönnek vissza. Ennek többek között József A t t i l a az oka, az 
ő költészete, hiszen ez hívta létre ezt a találkozást. 

- Kik voltak a zsűriben? Ez soha nem mellékes kérdés. 
- Domokos Mátyás irodalomtörténészt a kezdetektől zsűri 

elnökként köszönthetjük, minden egyes alkalommal. Rendkí
vül fontos, hogy olyan embereket hívjunk a fiatalok közé, a 
versmondók közé, akik hitelesen szólnak, bírálnak, i l l . mindent 
elmondanak, amit a vetsről tudni ke l l . 

Nagyon fontosnak találjuk, hogy az énekelt versnek is le
gyen képviselője. Most második alkalommal hívtuk Bornai T i 
bort, aki a Kft Együttes vezetője, tagja, zeneszerző, dalszövegíró. 

A Magyar Versmondók Egyesületének képviselője Kiss 
László, aki a Versmondó főszerkesztője is egyben és az Egyesület 
elnökhelyettese. A Magyar Művelődési Intézet Művészeti 
Programok Főosztályának vezetője Tóth Zsuzsanna előadómű
vész. Dr . Sződy Szilárd dramaturg, ő is jó pár éve a zsűri tagja. 
ÉS Harsányi Súlyom László, rendező, a Jászai M a r i Színház 
igazgatója. 

- Jász Attila most először vett részt ezen a versenyen Tatabávyánl 
- J á s z A t t i l a József A t t i l a díjas költő, és a Magyar írószö

vetséget képviselte a megnyitón. Nagyon szép beszédet mon
dott (Jász A t t i l a beszéde lapunk 9. oldalán olvasható. A szerk.), 
és én többek között azt remélem ettől a találkozástól, hogy az ő 
kötetét pont az elmondottak miatt veszik majd kézbe a fiatalok. 

- Beszéljünk az intézet feladatairól, s próbáljuk érzékeltetni azt a 
szemléletet, amit a versmondás terén ez az intézmény képvisel. 

- Nekünk, itt a Magyar Művelődési Intézetben, akik a vers
mondással foglalkozunk, az a dolgunk, hogy elérjük, minél többen 
olvassanak és mondjanak verset ma Magyarországon. Minél töb
ben kerüljenek az irodalom, a vers vonzásába, vers-közeibe. 

Ezt többféle módon lehet segíteni: versenyeket szervezünk, 
szakmai segítséget nyújtunk, képzéseket kínálunk, különböző 
alkalmakat szervezünk, ahol a vers szólhat, tehetséggondozó 
szaktáborokat szervezünk. Ez a dolgunk. Nekünk a magyar vers 
ügye: ügy. Nemcsak egy alkalommal, nekünk mindig ez a dol
gunk. Együtt dolgozunk azokkal a kollégákkal, akik a megyék
ben szintén ezen a szakterületen teszik a dolgukat Csak a velük 
való összefogás segíthet, hogy előbbre tudjunk lépni. A m i k o r 
azt mondom, hogy ez a dolgunk, akkor beleértem a különböző 
művelődési intézményekben dolgozó kollegáinkat, akik, ami
kor megkapják a felhívást, teszik a dolgukat. O k is. 

Nap mint nap halljuk, nem kedvez az idő a versnek, lehet, így 
van. Kevesen tudják azonban, sok alkalma van a költészettel való 
találkozásnak, sok versmondó versenyt szerveznek kollegáink or
szágszerte, csak ezekről az alkalmakról nem születnek címlapok. 

Torkig van már most is az ember a rázúduló értéktelenséggel. 
Eljön az idő, amikor az értékekhez kell fordulnunk, mert más ka
paszkodó nem lesz. Ezek között az értékek között ott lesz a vers is. 
K i kell várnunk a vers idejét, mert eljön, ezt biztosan tudom. 

Szemes Zsuzsa 

D E B R E C Z E N I T I B O R 

„A VERS NÉMA. ADJ NEKI HANGOT! 

L Az üzenetközvetítő vers 

Kosztolányi Dezső 1928-ban írja: „A vers néma. A d j neki 
hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre: M i a szavalás? 
A vers föltámasztása papírsírjából." A vers művészeti alkotás, s 
mint i lyen, több üzenet hordozója. De csak az a vers, amelyiket 
olvasok és értek, de csak az a véts, amelyiket kihangosítok, azaz 
mondok vagy hallgatok. A versmondásra a művészeti kommu
nikáció ismérvei éppúgy érvényesek, mint a primer művésze
tekre vagy a közvetítés által létrehozott egyéb műalkotásokra, 
előadásokra, zenekari koncertekre. 

A szövegben van elrejtve a költő üzenete, melynek közvet
lenül vagy közvetve kel l eljutnia a befogadóhoz, olvasóhoz, 
hallgatóhoz. Jakobson szerint az irodalmi művekben a feladó 
üzenetet küld a címzettnek. N e m történik ez másként a vers
mondáskor sem, csak ebben a folyamatban a mű és a befogadó 
közé, másként a feladó és a címzett közé beékelődik a közvetítő 
- ez a közvetítő az órán a pedagógus, a színházi előadásnál a 
rendező és a színész, versmondóknál és az egyszemélyes pódiumi 
előadások megjelenítésekor a versmondó, az előadó. 

A vershallgató akkor válik befogadóvá, ha felfogja az elő
adó, azaz a közvetítő előadásából az üzenetet. A z üzenet pedig 
csak élmény útján ér el hozzá. Élmény viszont érzelmi hatás 
nélkül nem képzelhető el. Hogy hatás szülessék, szükséges: 

hogy az előadó megtalálja a műben neki szóló mondandót, 
amelyről gondolhatja, hogy az a címzett-befogadónak is fontos; 

hogy a feladó-közvetítő, másként az előadó úgy képes sugá
rozni az üzenetet, mint sajátját, mint aminek a közlése életbe
vágóan fontos; 

hogy az előadó olyan közlési formában, olyan kifejezés módban 
közelítse meg a szöveget, hogy az adekvát legyen az üzenettel. 

A jó vers többjelentésű, a jó vers üzenete személyhez szóló. 
S az is igaz, amit Barthes ír: „A műalkotás forma, melyet idők 
során a történelem tölt meg tartalommal." 

Versélményeim közül egy, mellyel igazolom a fenti megál
lapításokat. 

A d y : A Sion-liegy alatt 

Borzolt, fehér Isten-szakállal, 
Tépetten, fázva fújt, szaladt 
A z én Uram, a rég feledett, 
Nyirkos, vak, őszi hajnalon 
Va laho l Sion-hegy alatt. 

Egy nagy harang volt a kabátja, 
Piros betűkkel foltozott, 
Bús és kopott volt az öreg Ür, 
Paskolta, verte a ködöt, 
Rórátéra harangozott. 

Lámpás volt reszkető kezemben 
És rongyolt lelkemben a H i t 
S eszemben a régi ifjúság: 
Éreztem az Istenszagot 
S kerestem akkor valakit. 
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Megvárt ott, a Sión hegy alján 
S lángoltak, égtek a kövek. 
Hatangozott és simogatott, 
Bekönnyezte az arcomat, 
Jó volt, kegyes volt az öreg. 

Ráncos, vén kezét megcsókoltam 
S jajgatva törtem az eszem: 
„Hogy hívnak téged, szép öreg U r , 
Kihez mondottam sok imát? 
Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem." 

„Halottan visszajöttem hozzád, 
Én az életben káihozott. 
Csak tudnék egy gyermeki imát?" 
O nézett reám szomorún 
S harangozott, harangozott. 

„Csak nagyszerű nevedet tudnám." 
O várt, várt s aztán felszaladt. 
M i n d e n lépése zsoltár-ütem: 
Halot t i zsoltár. S én ülök 
Sirván a Sion-hegy alatt. 

Fontos nékem ez a vers. Kamaszkorom óta. Olvastam, taní
tottam, elemeztem, szavaltam. M i n d i g visszatértem hozzá, vagy 
a vers hozzám. 

Valamikor régen kamasz koromban a hangulata fogott meg, 
a szomorúságé és a sejtelmességé. Istenkereső állapotban éltem. 
S megrendített, hogy az Úr és a költő nem találja meg egymást, 
hogy az utóbbi ilyen amnéziás. S milyen fájdalmas: azoknak az 
élete sem kapcsolódik egybe, akik egymásra volnának utalva, 
akiknek oly igen hiányzik a másik. S noha hozsánna is hangoz
hatna, mégis halotti zsoltár az, ami hallatszik a Sion-hegy felől. 

Később, férfikoromban már magam voltam a vers főszerep
lője. Én voltam az, aki kerestem gyermekkorom szép öregurát, 
kihez mondottam sok imát. Én lettem az emlékezet-kihagyásos, 
akinek hiába harangoznak. Magamat sirattam, gyermeki hitem 
elvesztését. „Hűíotfcm visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott". 
Ezt már csaknem zokogtam, hogy nem adatik más, mint ülni, 
sírván a Sion-hegy alatt. 

Mostanában, mikor olvasom és mondom a verset, már az 
Ura t sajnálom, aki le is jön értünk, hozzánk a magasból, ide 
alá, simogat, könnyezik, harangozik, megalázza magát, vállalja 
a lehetőségét a kudarcnak, hogy nem ismerjük fel, még a nevét 
is elfelejtjük, s kinyújtott kezét nem ragadjuk meg, hiába hív, 
hiába becéz. A z Úr, a rég feledett - mit tehetne - elszalad, fel
szalad, megszégyenülten, megszégyenítettél!. Halottsirató lépte
iből az ő kudarca is kihallható. A vers mostani olvasatomban 
és közlésemben bizony az Isten drámája. Is. 

Másként mondom, mint régen. 

Talán ide il l ik még ez az idézet Gáti Józseftől: 
„A versmondó színész egyedül teremti meg az egész költői 

világot minden külső segítség nélkül, a pódiumon. A versmon
dó fizikailag nem alakul át, nem játszik, csak érzékeltet, és így 
többet bíz a hallgatóra, illetőleg nagyobb asszociációs folyama
tokra kényszeríti, mintha mindazt, ami a versben van, sorra el
játszotta volna. A versmondásban egyszerre két művész, az író 

és előadóművész együttes varázsa él: a mű és a mű által kivál
tott előadói élmény. Ezek a véts mondásakor elválaszthatatla
nok egymástól." 

II. Egy versmondó vallomásai 
„Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, Lelkem úgy 

óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik..." énekeltük annak idején 
a falusi elemi iskolában a zsoltárt. N e m tudtam én, hogy első 
versfordító tehetségünk Szenczi Molnár Alber t sorait zengjük -
csak tetszett. N e m csupán a dallam, de a csodálatos hasonlat is. 
N e m azért, mert hasonlat, hanem mert csodálatos. A z t nem 
tudtam, mi az, hogy híves. Ezt a szót mifelénk Szabolcsban sen
k i nem használta. Gondoltam, hímes, és tévedésből írták hí
vesnek — hímes tojás létezik, hímes rét is, mért ne lehetne hí
mes patak is a zsoltárban. Jóval később, tanár voltam már, mi 
kor rádöbbentem, hiszen ez hűvös, hűvös patak. S én hányszor 
énekeltem értelme nélkül, s mégis tetszett, mert sodort a szavak 
zenéje. 

A költészet hatalma - mert hisz étről van szó - így ejt meg 
valamennyiünket kicsi gyermekkorban. így mondhatja a kisis
kolás versét anélkül, hogy értené, mit is mond. S ha szép szöve
get hangsúlyoz, hihetjük, marad belőle annyi, hogy nem fogja 
be fülét, ha majd később verset hall . 

* 
A kisvárdai gimnázium önképzőkörének diák-elnöke, ő fe

dezte fel bennem a versmondót. A gimnáziumi ünnepségen, 
március 15-e alkalmából rám osztotta Petőfi Respubíica című 
költeményét. 

Emlékszem, mormolom a szöveget a függöny mögött, a 
színpadon. Jelenésemre várok. Ot t az igazgató úr is - Kacsa, így 
hívták maguk között a diákok - , az ünnepi szónok. Közelről 
eddig még sose láttam. Meg is vagyok hatódva. Rám néz. V a 
lami nem tetszik rajtam? Vegyem le a szemüveget - közli vélem - , 
a nemzet eme nagy ünnepén, az iskola nyilvánossága'előtt, pá
paszemesen nem lehet verset mondani. 

N e m i l l ik . Szemüveg zsebbe, pirulok. Aztán kancsin, rövid-
látósan kiállók a függöny elé. Előttem minden összemosódik. 
Közlöm a verscímet és a szerző nevét, s várom, hogy röhögje
nek. Ügy érzem magam, mint k i meztelen. Ám csend van. 
Koncentrálok, elkezdem az első sort, végigmondom az első sza
kaszt, Istenem, ezek itt figyelnek, bátorságot kapok, s most már 
úgy mondom tovább, mint k i tudja és hirdeti, milyen fontos, 
alapvető élmény a szabadság. 

Érzem, csoda az, ami vélem történik. Szólok, és mintha de
lej áradna belőlem, úgy tartom Petőfi szavainak fogságában a 
díszterem több száz főnyi hallgatóságát. És felzúg a taps. Ez szin
te már nem is fontos, csak annak a tudata, hogy mostannal le
zárult az a korszak, amelyben iskolai alattvalónak kellett érezni 
magamat. 

„Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamitV 
ez a Petőfi sor fejezte k i lelkiállapotomat 1945 és 1947 között 
Nyílegyházán a Kossuth Gimnáziumban, hetedik, nyolcadikos 
gimnazista koromban. Mondandóm volt. Tenn i akartam. Isko
lai ünnepség, szavalóverseny, mind megannyi alkalom. 

Emlékszel? - kérdik, ha találkozom az egykori társakkal. Po
litizáltunk. Helyettem a vers. Ezzel érveltem, Adyva l főként -
Új versek előhangja, A Hadak útja, Új tavaszi seregszemle, Rengj 
csak föld - , s a türelmetlenségemet Majakovszkijjal vezettem le. 
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Akkora közlési vágy feszített, hogy ma már magam sem értem. 
A költemény központinak érzett gondolati magja vagy megra
gadott, vagy nem. H a igen, megtanultam és mondtam, ha nem, 
félretettem. Ebben az időszakban egyetlen leíró, szerelmes vagy 
elégikus hangú verset sem szavaltam. Csak forradalmi költe
ményekre emlékszem. Jó költeményekre. 

Korszakváltások, forrongó évek, rendszerváltások idején, 
úgy látszik alkotóművész és közvetítő mind mozgósítani akar. 

* 
Egyszer, 1952-ben, a Rákosi éra évében, a tanítónőképző

ben, ahol tanítottam, műsoros klubdélutánt rendezett a tantes
tület, csak úgy magának. Ekkor már évek óta nem szavaltam, 
közlési ingerem rég megszűnt, de most, egy hírtelen ötlettel be
ugrottam. K i akartam próbálni hamvadni látszó tehetségemet. 
Tanítottam a Levegőt, szerettem is ezt a József A t t i l a verset, 
elmondtam. Utána azt kérdezte tőlem a párttitkár, mondanám 
meg neki, m i bajom van nékem a rendszerrel, mivel hogy azt 
szavalom: „Én nem ilyennek képzeltem a rendet." 

A z elvtársnő kihallotta az üzenetet. 

Már az 1960-as évek elején jártunk, amikor egy színpadve
zetői továbbképzésen - Vámos László rendező volt az előadó -
el kellett mondanom újfent a Levegőt. A JÖJJ eí szabadság, te 
szidj nekem rendet" sort másként akarta hallani a rendező, más
ként, mint ahogy én szólaltattam meg. N e ilyen csüggetegen -
mondotta - , fogja keményebbre, harcosabbra, követelőbbre. 
Azzal érveltem a magam felfogása mellett, hogy 1936-ban, 
amikor ezt a verset írja József A t t i l a , már túl van a harcos Szo
cialisták korszakán. A szabadság immár óhaj és nem követelés. 

Ezt mondottam hangosan, holott nem ezt gondoltam: Hogy 
lehetne itt 1956 után szabadságot követelni! 

A versmondó, aki a szívét kiteszi a tenyerére, csak a befo
gadó szívében bízhat. De ha nem egyszerre dobognak? A z elő
adónak ezt a kockázatot is vállalnia kel l . M i n d i g mindenért ő a 
felelős. A k k o r is, ha rosszul értelmez, akkor is, ha jól. A k k o r is, 
ha rosszul választ, akkor is, ha jól. H a indiszponált, vagy ha 
formában van. 

Zenekritikákban olvashatjuk: gyorsabban vette a tétel tem
póját, ezzel hangulatilag módosította a művet. S ez természetes. 
A z előadó akár akarja, akár nem, az alkotó és az alkotás iránti 
tisztelet betartásával ugyan, de hozzá adja a tolmácsolt műhöz 
önmagát, illetve átszűri önmagán. A mű ettől kevesebb is le
het, de több is. Ahogy a zenei remekmű a csak technikailag 
felkészült előadó keze nyomán elveszti színeit, megsápad, elfa
kul , ugyanúgy jelentéktelenebbé válik a zseniális vers is, ha di
lettáns vagy szürke személyiség próbálja tolmácsolni. H a v i 
szont ihletett interpretátor a műremek megszólaltatója, az alko
tás maga is gazdagabb, több lesz. A z előadónak tehát nem az a 
feladata, hogy bele olvadjon az alkotó személyiségébe - ez 
egyébként is lehetetlen - , hanem hogy a maga rokon vonásait, 
egyéniségének, gondolat- és érzelemvilágának az alkotással 
megegyező tulajdonságait beépítse a versbe. Ettől a mű a tol
mácsoló világával telítődve több is lesz az eredetinél. így kezd 
társadalmi életet élni, s válik fokozatosan a közösség tulajdoná
vá. A z előadón át rezonál a vers a hallgatóban. 

A versek, a versműsorok, melyeket szerkesztettem, melyek
kel a nyilvánosság előtt meg- megjelentem, ha valamikor, hát 
1956 után szóltak helyettem és a nevemben. Soha olyan fogé

kony nem volt a közönség, mint ekkor. Összekacsintottunk. És 
szóltunk közös nyelvünkön, a vers-nyelven, a vers metaforikus 
nyelvén. Melyet mi értettünk. A hatalom is, de mivel nem pri
vát módon közöltük véleményünket a rendszerről, a viszonyok
ról, a közérzetünkről, elbújtunk a költő szövege mögé, miénk 
lehetett - büntetlenül - a pódium. 

Debrecenben, tíz éven át üzentünk a nézőnek. 1957 de
cemberében, egy évvel a levert forradalom után, a Szabó Lő
rinc esten ezt: 

„Ha egyszerre tudok meg mindent, 
Hogy itt m i van, 
Egész biztosan felkötöttem 
V o l n a magam." 

( Szabó Lőrinc: Különbéke) 

A régi magyar estünkön - 1958 - Zrínyit szólaltattam meg. 
Az török áfiummal így vallottunk: N e felejtsd: A kommunisták 
a szovjetekkel verették le a forradalmat. 

„Magyarok tinéktek szólok! Ez a rettenetes sárkány a török, 
Váradot, Jenőt tőlünk elvette, sok ezer magyar lelket rabságra 
vitt , sokat a kardnak élivel emésztett meg. Érdéit, koronánk
nak egy legszebbik bogiárát felprédálta, zavarta, fejedelmét e l 
tiporta, gázolja nemzetünket, országunkat, mint egy erdei kan a 
szépen plántált szőlőt." 

A Svejkékben - a B ika előadótermében tartottuk - így beszél 
Svejk a derék katona: 

„Manapság kész passzió a letartóztatás. Nincsen spanyol
csizma, nincsen felnégyelés, priccsünk van, lócánk van, levest 
kapunk, a kübli mindjárt itt van az orrunk előtt. Mindenben 
láthatjuk a haladást." 

És Illyés Gyula Bartókjában: 
„Mert olyanokat éltünk meg, amire 
ma sincs ige. 
Picasso kétorrú hajadonai, 
Hatlábú ménjei 
Tudták volna csak eljajongani, 
vágtatva kinyeríteni, 
amit m i elviseltünk, emberek, 
amit nem érthet, aki nem érte meg, 
amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már..." 

És Ladányi Mihály Öregek című verse? Arról szólt, amiről 
hangosan nem beszéltünk. 

„Példaképek nélkül maradtunk, fiúk, 
most mennek el az utolsók is. 
Megfáradtán vonulnak el szemünk elől, 
A l i g köszönnek valakinek. 
Kinek köszönnének, fiúk, kinek köszönnének 
A szegény vacogó öregek? „ 

Bemutattuk Jidtász Ferenc Tékozló országát. Hogy ezt el
mondhassuk: 

„Ó, ember, a hitedet ne veszítsd el, őrizd meg a lélek nagy 
hitét! 

K i volna nálad nagyobb, nem lehetsz vágytalan, ne tűrd a 
szenvedést. 

H a ke l l , hát százszor újrakezdjük, vállalva ezt a legszebb 
küldetést, 
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Mert a szabadság a legtöbb, amit adhat önmagának az em
beriség!" 

III. Hgy zsűritag vallomásai 
M i a bajom a versenyekkel 
M i a bajom a versennyel, a vers és prózamondó versenyek

kel? A z , hogy helyezésre megy a játék. Nyerésre. M i n t a pro
fesszionistáknál. M e g díjra. A megmutatom magam, a valamit 
közlök öröme helyett a szorongás költözik a terembe. A z ama
tőr versenyez. Verssel versenyez. Ez ellentmondás. A vers
mondónak a verssel üzennie kel l . Azért áll k i . Egyébként csak 
olvasná a költeményt. H a viszont üzen, üzenni akar, akkor az az 
érdeke, hogy ezt minél hatásosabban tegye. A találkozókon te
hát nem legyőznie kellene a másikat, hanem megtanulni a má
siktól, meg a jelenlévő szakmabeliektől, miként lehet közvetí
teni, üzenni jobban. Ebből meg az következnék, hogy a tét nél
küli előadásoknak s a lélek-közeli beszélgetéseknek kellene a 
középpontba kerülni. így a versmondó gazdagodnék, műértés-
ben és szellemben, s gazdagodnék jelenlévő és későbbi közön
sége is. 

Óhajtanám, hogy versenyek helyett találkozók legyenek, 
helyezések helyett szintek, értékelések helyett beszélgetések. 

Nincs közönsége a szavalóversenyeknek 
Régen sem volt, ma még annyi sincs. A kezdésnél persze 

mindenkit ott találsz, versmondókat kísérőkkel, hozzátartozók
kal, esetleg a felkészítő mesterükkel, mindenki ott van, hogy 
aztán csendben elkopjanak a nézőtérről. H a már túljutottak a 
megszólaláson, kimennek vagy elmennek, majd vissza. Ilyenkor 
szokott a titkár intelmet intézni: ne zajongjanak, legyenek f i 
gyelemmel egymásra, ne nyekeregtessék az ajtót. Verseny ez, 
nem szimpátiattíntetés. A zsűri ül elöl, két méterre a versmon
dó szájától, figyel vagy piheg, fészkelődik vagy jegyzetel, ponto
kat ad, vagy a szomszédjára pislog, elfelejtette felírni a soron 
következő versenyző nevét. A delikvens meg mondja a verset, s 
közben kipislant a versből, mit csinál a zsűri. H a jól meggon
doljuk, ez is lehetetlen állapot. A versmondónak is, meg a zsű
rinek is. És mégis! így megy évtizedek óta. 

A m i most is üdít 
A sok tiszta arcú fiatal, az ünnepi lélek az ünnepi ruhában. 

S a komoly, megfontolt öregek, a fegyelmezettek, bölcs közlen
dőjükkel. A levegő, amely vibrál, amikor az érzelem meg a 
gondolat száll, amikor megérzem: nekem üzen az előadó. Üdít 
az érzékeny ember, aki rálelt'arra az alkotásra, amely róla s'zól, 
őt járja körül, amikor rájövök, magáról val l . Ilyenkor megren
dülök, s nem érdekel, szabályszerűen építkezett-e, pontos arti
kulációval s kifogástalan beszédtechnikával. És üdít a tehetség, 
amelyre ráérezek hallgatás közben. Csodaként élem meg az ef
féle felismerést. A teremtő csodájaként. 

H o l vannak a versrendezők? 
Itt-ott vannak. Szülők, barátok, pedagógusok. Csak igen 

kevesen. Ezt abból lehet érzékelni, hogy oly sok „nem testhez
álló verset" öltenek magukra a pódiumra kiállók. Mert ha vol 
nának segítők, már csak megmondanák: ne ezt gyermekem, ez 
idegen rajtad, nem i l l ik a korodhoz, hangszínedhez, a személyi
ségedhez. S aztán segítenének értelmezni a verset, ha volnának 
versrendezők. Radnótit például nem öntenek le mélabús zaft-
tal, azt is mollban mondva, ami dúrban íródott. S valószínű az a 

tanács is elhangzana, hogy nem lánynak való az a Szabó Lőrinc 
vers, aminek az a címe, hogy Semmiért egészen. És az is valószí
nű, hogy ha volna jó szándékú tanácsadó, nem állna k i a csinos 
versmondó hölgy pucér csípejű ruhában a Babits-sirató mondá
sához. 

A l i g indul olyan kurzus, még ha ingyenesre is hirdetik, 
amelyiket pedagógusok töltenének meg. Nincsenek motiválva 
- mondják. Még ha akkreditációs programként hirdetnék meg! 
Talán. 

H a versmondásról esik szó, emlegetik a magyartanárt. 
M i n t h a legalábbis hivatalból kellene tudnia mindazt, amit az 
irodalmi művek tolmácsolásával kapcsolatosan lehet tudni. A z 
irodalomtanárt irodalomtörténésznek képezik, illetve irodalmi 
ismeretterjesztőnek. És nem művészetközvetítőnek. A k i pedig 
nem tud közvetíteni, hogy taníthatna másokat, miként kell 
közvetíteni. Persze aki megáldatott valamiféle kicsiny, ilyen 
irányú affinitással, az játszva elsajátíthatja azt, ami a versrende
zéshez szükséges. Tanfolyamokon is. Viszont ha nincs motivá
ció? 

Milyen tanácsot ne adjon a zsűritag? 
A z egyik nagyváradi gyerek Vass Alber t verssel mutatkozott 

be a délelőttön. S most, hogy szólt itt az esten, azt mondja neki 
Galkó Balázs „Csak azt a Vass Albertet tudnád feledni!" Már 
korábban is emlegette, hogy ő nem szereti. N e m tisztáztuk, a 
költő-írót vagy a mondott költeményt? S azt sem, a mondandó
ja vagy az írói szintje miatt nem szereti. De ez a kijelentés en
gem bántott. N e m jó az, ha ex katedra teszünk kijelentéseket 
emberekről, írókról, tették ezt elegen a diktatúrában. S egyéb
ként is elemezni kell! Szövegeket kel l elemezni! S akkor és ar
ról ke l l véleményt mondani. Csak akkor s csak arról! 
Szabolcska Mihálynak is van jó verse, mondható verse, s Petőfi 
Sándornak is van rossz verse. Ebből aztán egészséges vita kere
kedett. 

József A t t i l a versek és a tizenévesek 
Hát petsze, hogy az utolsó korszakából való műveket mond

ták a legtöbben! Ezt a szakértők nehezményezték is, mondhat
juk, joggal, mert hogy is érthetnék a fiatalok azt a megszenve
dett szomorúságot, keserűséget, amely a halála előtti években 
íródott, bár azt is tudomásul ke l l vennünk, hogy a fiatal lányok 
- életkori sajátság ez - szeretnek, főként versben, szomorúak 
lenni. Lehet hogy a józsefattilai bánatot nem igazán értik, de a 
magukét kihallják belőle. Hogy mért mondják a verseket hal
kan és szenvedőén és monoton módon? Ez bizony a felkészítés, 
felkészülés szakmai problémái közé tartozik. 

Érdektelenek a Radnóti versek. Ahogy tolmácsolják 
Tűnődöm: agyam hálóján mért nem akadt fenn egyetlen 

mondott Radnóti költemény sem? A jelesebb előadói teljesít
mények más írók műveihez kapcsolódnak. S nem valószínű, 
hogy a hálóban találtatik a hiba. N e m érzem a személyességet, 
ahogy megszólaltatják a műveket. Mélabú ömlik minden to
rokból, bármilyen Radnóti mű is hangzik. Újfent elolvastam a 
költeményeit, a negyvenes években született nagyobb verseit 
is. Ez a költő szeretett élni, szerette a szerelmet, hitt a humá
num erejében, a szebb jövendőben. Nekünk és hozzánk szólóak 
ezek a költemények. S itt árad a melankólia, a rosszkedv. Miért 
hát? A jelenséget nem tudom mással magyarázni, mint azzal, 
hogy az előadók, még inkább a felkészítők, képtelenek kiszakí-
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tani a műveket megjelenésük körülményei közül, a költő élet
rajzából, az irodalomtörténeti magyarázatokból. Holot t azt kel
lene keresni, a műben keresni, mit mond a vers az előadónak, 
mit a mai hallgatónak? 

Valamikor a hatvanas években magam is mondtam, mon
dattam Radnóti verseket, irodalmi műsort is komponáltam be
lőlük. Tudtuk, miről beszélünk. A z „Oly korban éltem én a föl-
dón" kezdetű verssel az ötvenes évek diktatúrájáról szóltam. A 
magam élményéről. A z „Új falak tövében felhangzik majd sza
vam" sorok mögött az a vágy fogalmazódott meg, hogy jönnie 
kel l valamiféle demokráciának immár. S a „Nem tudhatom" biz
tatás volt : ne disszidáljak, maradjak e hazában, bárhogy is ér
zem magam. 

A mai előadó hogy van mindezzel? Jó volna tudni, jó volna 
erről beszélgetni! H a már az előadásokból nem derül k i ! Ele
mezni kellene! S másképpen, konvencióktól mentesen szólni! 

M i hallatszik ki az Illyés versekből 
Olvasom Illyés verseit. A N e m volt elég című válogatást, 

Domokos Mátyás szerkesztésében, az 1962-es kiadásút, meg a 
mostanit, a 2002-est, a Hűtlen jövő címűt, Csoóri Sándor válo
gatását. Olvasom és szelektálok. Ez mondható, ez nem, ez alig, 
ehhez rejtvényfejtő magyarázat kel l , mivel oly tömör, ez nem 
érdekel, mivel nem az én problémám, ez igen, ez felfedezés, ezt 
muszáj volna mondani. Végül is két téma köré keríteném a 
mondható műveket, az engem most érdeklő két téma köré. A 
valamire való értelmiség ma is ugyanazokkal a problémákkal 
vívódik, mint az előtte lévők, mint Illyés Gyula . M i dolgunk a 
világon? M i lesz a nemzettel, a magyarsággal, a magyar nyelv
vel, a szegényekkel, az elnyomottakkal, a kiválasztottakkal, a 
szabadsággal, kiszolgáltatott magunkkal? A Nem volt elég ma 
épp oly aktuális, miként Az új nemzetgyűléshez című költemény 
(Azl962-es válogatásban nem is szerepel.), vagy a Doleo, ergo 
sum. A z Árpád című versben m i vívódunk, miként abban is, 
amelynek ezt a címet adta: A reformáció genfi emlékműve előtt. S 
az Egy mondat a zsarnokságról, s a Bartóki Mindkettő pótolha
tatlan, és a miénk. S itt van még az Oda a törvényhozóhoz- Haj, 
de fontos! 

A másik mező, melyen kalandoznék, magánterület. A Kor
osztály behajózása adná meg az alaphangot, meg a Kharon ladik
ja, s folytatnám, válogatnék: Hatalmas', nagy korszak... s a köl
tők; Mert szemben ülsz velem; Kik jöttök, évek - évek1.; Ninivében; 
Öregkori versek; Megláthattál volna...; Így legközérthetőbb. 

A versmondók? N e m lehet mondani, hogy válogatásuk, vá
lasztásuk nem igényes. A z . Csak a személyes kötődés, m i ritkán 
érezhető. Amitől előadássá válik a költemény. Amitől sugároz
ni kezd a nézőtér, amitől abba marad a fészkelődés, s előre 
mozdulnak a fejek. Pedig ez itt a döntő. S vajh a többiek? Beje
lentetett, hogy rendszer lesz az egyszeriből. Két év múlva ismét 
meghirdetik a találkozót. Hogy akkorra milyen lesz a világunk, 
mi lesz fontos számunkra, m i közösségi mondandó lesz fontos az 
Illyés műből, nem tudni. De a személyes hang, a személyhez 
szóló hang akkor is ott cseng majd az életműben! Csak k i kel l 
tudni hal lani! A z olvasandó művekből. 

I V . Dété naplójából és Levelek a Kuckóból 
Ez a címe azoknak a köteteknek s internetre kerülő szövegek

nek, melyek megjelennek a játszó Kuckó honlapján. Ezekben min
denről szó esik, amit feljegyzésre érdemesítek. Többek között azok
ról az eseményekről is, melyek a mi összejöveteleinken, a Ktickóban 

és nyáron, a tiszakürti színpadunkon történik. Mostani témánkkal 
kapcsolatos szemelvényeket emelek át az említett könyvekből. 

Vírágh Tibor a Kuckóban 
A z t mondta, írta Tibor, hogy nyomot hagytam az életén. 

Diákkorában, Debrecenben instruáltam a színpadon. A k k o r és 
ahogy. Évtizedek óta nem találkoztunk. Csak most. Meghívtam 
a Kuckóba, Pilinszky műsorával, melyet tíz éve már, hogy sehol 
nem mutatott be. És bemutatta. És megrendített. Rögtön írtam 
is róla. Megjelent a Versmondó decemberi számában. Ebből 
idézek. 

„Virágh Tibor ötvenegynéhány éves, középmagas, szikár, 
aszkétikus alkatú férfi. Arcán ráncok, de ezek nem az A p o k r i f 
üres árkai. Itt szenvedés csorog alá, a plakátmagányban ázó éj
jeleké, szomorúság, mely tétován csordul a szájszögletből. 
M i n t h a magára Pilinszkyre is hasonlítana... 

Virágh Tibor érzékeny művész, aki nemcsak átszűri magán 
Pilinszky líráját, hanem szuverén módon meg is éli belőle azt, 
ami neki fontos, ami róla szól. Előadásából kihalljuk a vesztesé
gek miatti szomorúságot, az elválások fájdalmát, a bánatot, 
amely véges-végig csorog belőle: mert szétesnek a kapcsolatok, 
mert egyre lehetetlenebb keresztény módon élni..." 

Mohai Gábor verssel imádkozik 
Ez a rítus-hangulat alakult k i M o h a i Gábor előadása nyo

mán. Ám itt személyesen, a testközelségben élő előadóművész 
volt a gerjesztő, egyrészt azzal, hogy szép verseket válogatott 
Kihűlt világ című előadásába, olyanokat, melyeket a jelenlévők 
nem ismertek, másrészt azzal, ahogy megszólaltatta a műveket. 
Gábor felállt a nézők karéjában, s úgy szólt emberségről, szere
tetről, jóságról, gyarlóságról, mint aki imádkozik. Szemét le
hunyta, arca fényes lett, s mondta az igét a maga szép, meleg 
baritonján. Egy szertartás beavatottjai voltunk, melyet M o h a i 
Gábor celebrált. 

Hatást váltott k i . V o l t , aki élete eddig k i nem mondott tit
kát mesélte el, más emlékezett, ismét más régi és mai versél
ményét vetette össze. S aztán már csak arról szóltunk, miként is 
kellett volna, kellene élnünk. 

Torma M a r i szaval 
A kürti kert színpadán illően és nagy erővel szólaltatta meg 

azokat a költőket, akik tudnak népben, nemzetben gondolkod
n i és írni. A z előadó kitűnő dramaturgiával szerkesztett, és h i 
telesen vallott. A k i k most hallották először, ámultak szenvedé
lyes vállalásán... Torma Mária, az előadóművész itt Tiszakür
tön, a Tiszazugban a m i valóságunkról szólt. A z égbe nyúló je
genye a színpad hátterében mintha az előadás díszlete lett vo l 
na, jelkép egyszerre és metafora, hirdetve mintegy az üzenetet: 
M i ide gyökereztettünk, s innen is magasodhatunk fel. 

Balogh Tamás 
Egy ember, aki színész, emlék-mozaikokból s gondolatokból ra

kosgatta össze magát, színesen, érzékletes dramaturgiával, előttünk, 
arról, mért lett ő olyan amilyen, s mért nem lehetett más. Olyasmi 
élményben volt részünk, amilyenről Márai ír: „A találkozás egy jel
lem valódi sajátosságaival a legnagyobb emberi élmény, melyben ré
szünk lehet." Élmény-utazás, volt a miénk. S mert Tamás színes 
előadó, kellemes csevegő, mert őt magát is izgatta, érdekelte, ami itt 
véle és általa történik, vibrálni kezdett a levegő. Színházi előadás 
nélkül színi élmény született. S hangsúllyal említtetett a hajdani kor, 
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az érklődés kora, a gyermek- és diákkoré. Újra csak meglepődtem, 
hogy ez ilyen meghatározó! „Én még mindig az egykori kisfiúval 
lépdelek, akivel vitatkozom, akit egyre jobban értek, s aki egyre 
csak, egyre csak játszani akar." (Balogh Tamás) 

A dékán nem ver bottal 
A fenti című találkozót így népszetűsítettük: „Nem min

dennapi találkozóra invitálunk benneteket. A z egykori Vári 
Színpad két személyisége, Bezdán József és Cserna Csaba, so
kunknak barátai, jeles műszaki szakemberek, gyakorló nagy
apák, akik a színházzal, színjátszással soha nem szakítottak, két
részes műsorral lepnek meg bennünket. Ismerve őket s a hajda
n i műsorszámokat, derülhetünk, kacaghatunk, s tűnődhetünk 
netán azon is: ho l van a tavalyi hó?" 

A valamikori húszéves egyetemisták most ötvenévesen újra 
megszólaltak a sikeres régi számokkal, a korszakot s az egyetemi 
életet parodizáló irodalmi és önálló művekkel, az egykori társak 
előtt, s a Kuckó más szférákból érkező közönsége előtt. És sike
rük volt az öregfiúknak, s nem azért, mert nosztalgiáztunk, ha
nem mert megérintettünk. Rólunk szólt a műsor, korszakunkról 
és gyarlóságainkról, úgy hogy a hasunkat fogtuk. 

S milyen jó színészek ezek a férfiak. Akármikor pályát is 
cserélhettek volna. 

Szívet melengető est volt. 

Cserna Csaba a Kuckóban 
Hogy miben van a Csaba titka? A Kuckóban az a sikeres, 

aki hiteles. A k i nem kendőzi magát. A k i mer vallani . A k i ér
dekes. A z effajta személyiség képes, ez képes feszültséget terem
teni. Olyasfélét, mint amilyet a jobb színházakban él át az em
ber. Csaba ilyen személyiség. S ehhez eseménydús életet pro
dukált! Drámai fordulatokat sem nélkülözőt. S mindez átszőve 
keresztény etikával, olyasfélével, melyről más is szívesen hal l . 
Aztán Csaba jól fogalmazott, szöveget is jól olvasott és zenét is 
jól válogatott. S azt a képzetet keltette, hogy ez a találkozás -
laza elemekből — még jól is van komponálva. 

S ami fontos: esendő ember szólt, aki nem az élet ura, nem 
korunk hőse, nem ismeri a bölcsek kövének titkát, értelmiségi, 
tehetséges, kallódásra hajlamos, összeszedettségte is, fejlesztő
mérnök — momentán Frankfurtban —, s munkanélküli. 

Csaba azt mondotta nekem, miután köszöntem, hogy eljött, 
azt mondotta, hogy köszönni valója neki van, mivel nem is tu
dom, mit jelentett ez a találkozás, életének ebben a válságos 
korszakában. 

Hogy vagyok most Adyval? 
Ezen az estén mindenki szereplő volt. M i n d e n k i hozta a 

versét, illetve majdnem mindenki . A k i nem, az is szerepelt, 
mivel szembesült önmagával. A z én tanítványaim, színpados 
társaim s a korosztálybéli barátaim számára A d y megkerülhe
tetlen volt. A Vári színpaddal háromszor is nekifutottunk az 
A d y műveknek, hogy önvallató és korvallató színjátékokat 
hozzunk létre. A korosztályomhoz tartozók ifjúságához pedig 
úgy hozzátartozott, mint a Bibl ia vagy a táplálkozás. 

Közkívánatra tűztük A d y t a Kuckó programjába. A z szólt, 
aki akart: mit mond neki most az a régi Ady-vers vagy novella. 
Vallomásos hangulatú est lett ebből az együttlétből. Többen 
készültek előre, többen improvizáltak. Ám valamennyien rá
döbbentek arra, hogy a jó műnek minden korban és életkorbari 
van üzenete. És mindenkinek más. 

Körben ültünk. Több mint harmincan. Arcokat látok, val
lomásokat hallok, személyes élmények belevetítését a művek
be. S nevekre emlékszem: Juhász Emőke, Cserna Csaba, Csiky 
Viola, Kósa Vilma, ISI agymáté Éva, Szabó János, Bezdán József, 
Bajnóczy Gábor, Kársai Gizi, Elek Gyula, Szintai Péter, Maros
vári Erika. 

hatinovits hallgatása közben 
Különös élmény volt a Latinovits C D hallgatás. Profán ha

sonlatom van, hogy érzékeltessem a helyzetet. O t t ülünk a szo
bában több mint harmincan, félkörben, nézzük a lejátszót, mel
lette Juhász Imrét, ülünk magunknak magunkban, s várjuk, mi 
lesz. A tanítványok lehettek ilyen feszengők, bizonytalanok, 
mígnem aztán megjelent a feltámadt Mester. Megszólalt a 
rendkívülinek a hangja, s mindenki emlékezni kezdett, min
denki engedte magára zuhanni a költői igét, a szemek egymásra 
villantak, a lelkek egymáshoz hajoltak, s mindenki tisztázta 
önmagában, miként, ugyanúgy vagy másként szól-e most néki 
Latinovits? Rendkívüli volt a hatás. S úgy vélem, nemcsak 
azért, mert Latinovits nem kopott meg, s nemcsak azért, mert 
mondandója most is aktuálisnak bizonyult, s nemcsak azért, 
mert valamikori élő - nem stúdió körülmények közt felvett -
előadást hallgattunk, s nemcsak azért, mert visszaidézhettük ál
tala ifjúságunkat, amikor még láthattuk élőben is, hallhattuk 
őt, hanem azért, mert itt közösségben hallgattuk, olyanok kö
zösségében, akik hasonlóképpen éreznek és gondolkodnak élet
ről, világról, nemzetről meg emberről, akik itt egymást töltöt
tük fel azzal az energiával, melyet külön-külön kaptunk -
auditív úton - a kiválasztottól. A beszélgetés már csak ezt erő
sítette fel, a tudottat, hogy egymáshoz tartozunk. 

Gálán Géza a Kuckóban 
Montázstechnikával készítette monodrámáját Gálán Géza, 

mégpedig Petőfi verseiből, prózájából, a róla szóló korabeli saj
tótermékekből - mint kiderül - 1973-ban. A kisebbségben élő 
magyarság egyik tehetséges és bátor képviselője szólt akkor a 
szocialista nemzetiségi elnyomás alatt élőknek a humánumról 
és szabadságról, s hogy bírni ke l l a küzdelmet, mindhalálig bír
n i . S miről szól most harminc év után, a kapitalista berendez
kedésű Magyarországon? Félelmetes kimondani, de ugyanerről. 

Gálán Géza súlyos, hiteles és átütő erejű személyiség. S tud
ja, miként Latinowts tudta, mit, miért mond. Több színe van, 
gazdag regisztere. Gálán Géza nagy művész. Örültem, hogy lát
tam, hallottam. S remélem, nem utoljára. 

Eperjes Károly 
M i n d i g is nagy színésznek tartottam. Ám, hogy szuggesztív, 

karizmatikus személyiség, páratlanul jó előadó, színes mesélő, 
erről most győződtem meg. 

Zsinórmértéke az Újszövetség, s az ebben megfogalmazott 
erkölcsi törvény. Szóljon bármiről, egy jó történet kedvéért 
akár feledkezzen is meg eredeti mondanivalójáról, a zsinórmér
téktől el nem szakad. Szóljon válságairól, elemezzen szerepeket, 
szerephelyzeteket, a keresztény erkölcsön méri meg azokat. 

Eperjes Károly boldog ember, tabula rasat csinált a lelké
ben, s biztosan halad a kegyelem által neki kijelölt úton. 

Tudja, hogy feladata van. 
Irigyeltem. 
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Kobzos Kiss Tamás 
A l i g találkoztam még olyan alázatos szívű művésszel, mint 

ő. A h o g y jelen volt, szólt és zenélt, nem is őt láttuk, hanem 
akiket megszólaltatott, az édesapját a tanár-költőt, Balassi Bá
lintot, a régi énekmondókat; nem az ő problémáit ismertük 
meg, hanem a népzeneiskolákét, a Kodály-módszerét. S ahogy 
pengette a kobozt és a lantot, s ahogy énekelt, a mondandó 
volt jelen, a zenében megfogalmazott érzelem, s rejtekezve csak 
az interpretáló, az előadóművész. 

Néztem Tamást, a markáns jelenséget, szép keleti fejét, s 
milyen furcsa, már testi mivoltában sem őt láttam, hanem az 
édesanyját benne, a fiatal Lillát, kedves, szelíd, halk szavú ko l 
léganőmet, ifjúságom, tanárkodásom idejéből. 

Bezdán József a nyárköszöntőn 
„Volt abban némi pedagógiai szándék, ahogy beugrattam 

Bezdán Jóskát a Nyárköszöntő szombat estéjébe, hogy egymaga 
álljon közönség elé. A műtét óta mintha feladna ezt-azt. Sze
rettem volna, ha rádöbben, egymaga is képes varázsolásra. Ere
dendően, igaz, amolyan laza, körbeülős, beszélgetős műsorra 
gondoltam, de miután kiderült, nagyobb közönségre számítha
tunk, min tha otthon lennénk a pesti kuckóban, s a színpad lesz 
az előadás tere; itt már komponálni kellett, építkezni. Ám csak 
abból lehetett, ami régebbi dolgokat Józsi hozott. 

A z előadásnak sikere volt, a közönség hálás volt, a közönség 
nevethetett; mindenki elégedetten adhatta át magát a szombat 
esti folytatásnak, a zenés mulatságnak, ám a tanulság olyan ké
zenfekvő, hogy nem érdemes nem figyelembe venni . A z első. 
Bezdán Józsi tehetsége nem kopott, képes egy órán át lekötni a 
nézőit. Kettő. Színjátszó alkat. A k k o r van elemében, ha be
bújhat más bőrébe. Három. N e m szerencsés, ha hígítjuk a prog
ramot. A régi kabarészövegek és a magas irodalom, nem férnek 
össze. Négy. Jóskának biztosan van világképe, de nem tartja 
fontosnak, hogy ez az előadóestjében is megjelenjék. N e m akar 
val lani . O jól meg akarja csinálni azt, amit rábíztak. Következ
tetés, mellé kel l egy szerkesztő-dramaturg. 

Várjuk a folytatást." 

Nyárbúcsúztató a Kürti színpadon 
A három kiváló előadóművésszel! S olyan lírai és prózai 

epikával, magyar művekkel, melyek a mi közönségünk által is 
követhetőek, üzenetük meg kihámozható. Mohai Gabi sikeré
ben biztos voltam. A z t nem tudtam, hogy mond balladát. Hát 
izgalmasan! S milyen jól kitalálták egymást János Hajnalkával, 
ahogy váltottak, mindig tisztelve a másikat. Mennyire örültem 
Tóth Zsókának! Kiemelkedő képességű előadóművésznek tartot
tam hajdanán, de hát évtizedek óta nem hallottam! Hála Is
tennek, nemhogy nem kopott, de kiteljesedett! Es igényes a 
válogatása, tudja, mit, miért mond. Népművelő a színpadon is. 
És van sugárzása. 

Virágh Tibor előadása, a Jónás könyve, reveláció. A Pilinsz-
kyje után meg is írtam, hogy ma ő a hazai előadóművészet 
egyik legjelesebbje. Újra igazolta. S mennyire aktuális a babitsi 
mű! S mi lyen jól fogadták a kürtiek, a laikusok és a vájtfülűek! 
És a montázs a végén hogy bejött! Gyanítottam; ehhez a mű
sorhoz olyan ősi-modern régi magyar zene i l l ik , mint amilyet 
Csák Laciik játszanak, játszottak. S a ráadás, Hajnalka éneke és 
a tánc, a tehetséges Kardos György szólója! Szóval nem kellett 
csalódnom a társaimban sem és magamban sem. Ámen 

Fehér Béla Tiszakürtön 
Felfedeztük Fehér Bélát, a regényírót, a novellistát, a gro

teszk karcolatok íróját. Már a válogatást is élveztem, mit is szó
laltassak meg, s szótakoztak a barátaim is, a volt színpadosok, a 
mai kuckósok, miközben próbáltunk. S mulatott a közönség, 
nevetett, hahotázott. Fehér Bélának sikere volt. A nézők a 
hallottakban a maguk világára ismertek. A közönség tapsa 
kikényszetítette az írót a színpadra. Ot t állt a fényben, a szerep
lők karéjában, elnézést kért, hogy rövid nadrágban van, de 
most jött a Balatonról, egyenesen ide, tudja, hogy ez il letlen
ség, de most már itt van, és így van itt, s ő bizony megmondja, 
hogy bizony meg van lepődve-hatódva, mivel írott szövegét 
most hallotta először előadóktól, s úgy tetszett neki, mintha 
nem is ő itta volna, még meg is állapította, milyen tehetséges 
ez az író. Ezt kedves öniróniával mondta. 

Nagy tapsot kapott. 

Este a kerek asztalnál jót beszélgettünk. Kellemes csevegő. 

Ágh István a Kuckóban 
Ágh Istvánnal, személyével hamarabb találkoztam, így tet

szik énelőttem, mint verseivel. A Népművelési Intézet könyv
tárában dolgozott, 1966-ot írtunk, amikor én is ehhez a „cég
hez" kerültem. Összebarátkoztunk. Aztán ő más helyte ment, 
olykor-olykor összefutottunk, a rokonszenv nem lohadt, de 
semmi több. Olvastam őt. Prózáját inkább. Verseit jobbára a 
Szép versek antológiákban. Aztán tavaly, véletlenül Iszkázön -
bátyjának, Nagy Lászlónak az emlékkiállítására tértünk be - , a 
szülőház portáján találkoztunk. Versmondó gyerekek karéjában 
ült. M i n d e n emlék, vele kapcsolatos, a képernyőmre kúszott, s 
ezek oly kedvesek voltak, hogy meg is hívtam rögvest a Kuckó
ba. 

A z első költő, aki a mi Villanyfényünkbe lépett. Meglepően 
sokan jöttek el . N e m azért, hogy ellenőrizzék magukat, jól is
merik-e a költő költészetét, sokkal inkább azért, hogy megta
pasztalják, miféle ember is az, akinek ismert a neve, akinek jól 
csengőén ismert a neve, akinek botrányoktól mentes a neve. 
N e m lehet mondani, hogy az egybegyűltek közül bárki is fo
lyamatos olvasójának mondhatta volna magát, magam is az 
utolsó héten szorgoskodtam, koptassak valamit a mulasztásból, 
de kíváncsiság bujkált mindenkiben. Itt rokonszenvező drukke
rek ültek, akik arra vágytak, ne kelljen csalódniuk. 

M i n e k örültünk ezen az estén? 
A felismerésnek, hogy a költő beszéd-szövege úgy folyt, hul

lámzott, olyan árnyalt pontossággal, szélességgel és folyamatos
sággal, mint a kimunkált, egymásba kapaszkodó, mellérendelő 
mondatok a versben, így teremtve bennünk megnyugvást, hogy 
nem vagyunk átverve; nincs skizofrénia, a költő és műve között 
tökéletes az egység. 

Miután erről meggyőződtünk, úgy fogadtuk az este során 
hallott beszélgetésbeli mondatokat, mint fedezetet arra nézvést, 
hogy a közlendő is hiteles. 

Ágh Istvánnak nem volt egy sanda mondata sem, bárkiről, 
bármiről is lett légyen szó; írótársakról, rokonságáról, világról. 
A szeretet és tisztelet hangján szólt szüleiről, bátyjáról, Nagy 
Lászlóról, annak kortársairól. N e m támadt, s nem vádolt sen
kit . Most értettük meg, mért nem fortyog, mért nem szikrázik, 
mért nem lávázik versben a költő, mért nem keserű, mért 
bölcs, mért hogy derűre fogékony. 

Hat órától tizenegyig, eddig voltunk együtt. Mosolygósan vol
tunk együtt. Ágh István bölcs lett. Bár lehet, hogy az is volt. 
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Epilógus 
A k i egyszer majd a kuckó programját végigtanulmányozza, 

k ik voltak a meghívottak, s elolvassa a kommentárokat is, le
het, hogy valami olyasmit fogalmaz meg a maga számára, hogy 
ez a kuckó talán sziget volt, amelyen azért kötöttek k i időnként 
az emberek, hogy gyógyítsák a lelküket. S nemcsak a tagok, a 

vendégek, nem, hanem az előadók is, a szereplők is, a forró 
székbe ülők, a villanyfényből sugárzók is. Források csoboghat
tak ezen a ligetes szigeten, a szeretet forrásai, melyekből egy
formán meríthetett ismert és ismeretlen, sikeres és sikertelen, 
fáradt és virulens, mindenki, aki megnyugvásra várt, önmaga 
épülésére. 

T Ó T H Z S U Z S A N N A 

ÁGAS H E G Y E K R E AHITOK. 
A versmondás problémái - ma 

Mindazok figyelmébe ajánlom alábbi dohogásaimat, akik 
értik, megértik, értük haragszom, nem ellenük! Hasonló tar
talmú írást adtam le legutóbb a Vers-mondóba, amely - hál' is
tennek van, mint az egyetlen élő, lélekző (sic!) szakmai folyó
irat, amely foglalkozik ezzel a szépséges művészettel. (Kiadja a 
Magyar Versmondók Egyesülete. A szerk.) Ot t is csak remél
tem, megértik viszonylagos elkeseredettségemet. 

M a örülhetünk, ha vannak; ha egyáltalán van, aki verset 
mond, verset tanít - netán versmondást oktat. Örülhetünk, h i 
szen mindez a tevékenység ma a hősiességgel felérő, majdhogy
nem kivételes magatartás. És épp ezért ke l l hangosan szólni, 
hogy odafigyeljenek, hátha meghallja valaki. (Sajnos, úgy va
gyunk ezzel, mint a poli t ikai táborok a saját rádióikkal, mind
egyik csak a sajátját hallgatja. Vagyis, nagy valószínűséggel ezt 
az írást azok olvassák, azokhoz jut el, akik ugyanúgy fontosnak 
tartják, mint én, akik ugyanúgy szeretnék, ha fennmaradna, 
akik ugyanúgy... de hagyjuk.) 

M i az, ami jó? Egyértelműen jó az, hogy még mindig vannak, 
akik ezt fontosnak tartják. N e m akarom hosszan ecsetelni, de a 
versmondással, a vers tanulásával, tanításával, emberi, erkölcsi 
példákat kapunk, bővül a szókincsünk, fejlődik az etikai magatar
tásunk, identitásunk, a nyelvhez - a szülőföldhöz való - kötődé
sünk. Egyetemes kultúránk nélkülözhetetlen része a líra, nagyjaink 
a világirodalom fontos mérföldkövei - minden nyelvi nehézség 
dacára. A versolvasással, versmondással visszahatunk kottárs iro
dalmunkra is, hiszen, noha ez már nagyon elcsépelt szlogen, a 
„vers az, amit mondani kell". H a nem mondják, nincs miért írni. 

Szerencsére vannak ma is alkalmak, ahol meghallgatják a 
verset, ahol odafigyelnek erre, ahol ez a legfontosabb. Köteles
ségem köszönetet mondani azoknak a pedagógusoknak, szakér
tőknek, szülőknek - akik a gyermeki fejlődés elengedhetetlen 
részének tartják a memoriter megkövetelését s az értő vers
mondás tanítását. És mindazon felnőtteknek, akik, míg csak' 
élnek, hisznek a szó erejében, és hirdetik, tolmácsolják a verset 
minden létező alkalommal. 

H o l szólal meg a vers? Sok-verseny van. Talán túl sok is. 
Városi, megyei, regionális, országos, „nemzetközi". (Utóbbit jó
val szerencsésebb volna nemzetinek nevezni, hiszen alapja a kö
zös nyelv és a közös nemzethez tartozás érzése.) Vannak helyi 
lebonyolításé és felmenő rendszerű versenyek, ezek között „va-

„Magas hegyekre áhítok, 
hol megfejtődül száz titok, 
hol nincsen hűn és nincs piszok 
csak fényes ég és nárciszok." 

Nemes Nagy Ágnes 

lódi" felmenő rendszerű - szinte minden megyében megrende
zett előválogatóval, és van „kvázi" felmenő, amelynek néhány 
előválogatója van. Közös bennük, hogy gálaszerű fináléval ér
nek véget, ahol elméletileg a legjobbak vannak jelen. Ezek a 
vers ünnepnapjai. 

De meg kell mondani, hogy túl sok a vers-nélküli hétköznap. 
S azt is le kel l szögeznünk, hogy ma a versmondók sokan van
nak ugyan, ám koránt sincsenek nagyon sokan. Sajnos, van 
olyan verseny, aminek a megyei fordulóin egy tisztes iskolai 
verseny létszáma van jelen, nem több. A közelmúlt egyik bu
dapesti versenyén, ahol több korosztályi kategóriában verseng
tek az ifjak, volt olyan, ahol tíz alatti létszám volt. (Igaz, a leg
népesebb csoportban közel harminc versengő jelent meg.) 
Hogy mit lehetne ezért tenni? A műfajt kellene népszerűsíteni. 
Más utat nemigen látok. 

A következő probléma, hogy gyakran a különböző verse
nyeken ugyanazokkal a versmondókkal találkozunk - ami ön
magában egyáltalán nem baj, de sokkal jobb lenne, ha nagyobb 
lenne a merítés... Pozitívum, hogy a kialakult „mag" szinte kö
zösséget képez az ország különböző pontjain élő, különböző ko
rú versengőkből. A versenyeken való találkozások barátságokat 
alakítanak k i - együttműködésekre késztetnek. 

A korosztály, amely megjelenik a versenyeken; az oktatás
ban részt vevők rétege és a nyugdíjasok. A köztesek csak szór
ványosan. Talán a fiatal felnőttek még erőteljesebben mutat
koznak, de 25 és 50 között mintha egészen csekély lenne a szá
muk. Ez persze nem baj, és érthető is. A z életkezdés, családala
pítás egzisztenciális gondjai s a család gyarapodásának élménye 
nyilvánvalóan elvonja a figyelmet az önkifejezés eme eszközé
től. Egyre erőteljesebben jelentkeznek viszont a nyugdíjasok. Ez 
esztétikai értelemben időnként problematikus, hiszen sokan 
minden előképzettség és valódi készség, képesség nélkül, régi 
példákat felelevenítve állnak újra a pódiumra - vagyis stílus
ban, értelmezésben, ízlésben (gondolatvilágban) a mától ide
gen költemények tolmácsolásába fognak, idejétmúlt előadói at
titűddel, technikailag is sokszor igen rosszul (beszéd). Foglal
kozni kellene ennek a korosztálynak a versmondó kultúrájával 
is, speciális kritériumait figyelembe véve, hiszen ugyanakkor 
meggyőződésem, hogy éppen ez a korosztály az, amely minden
képp példamutató abban, hogyan lehet egy élet súlyával, a 
személyiség erejével hitelesíteni verssorokat, s hogyan lehet a 
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