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A KÖLTŐ HAZATÉR

Vojnovics Viktória
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Nagy Gáspár vers- és prózamondó találkozó
A költő hazatér – ezt a címet viseli az a vers- és próza-
mondó találkozó, melyet idén negyedik alkalommal 
rendeztek meg Kossuth-díjas költőnk, Nagy Gáspár 
tiszteletére. A Hegyhát szülöttének méltó emléket 
állító rendezvényen ezúttal harmincöt vers- és pró-
zamondó keltette életre a költő gondolatait.

Az immár hagyományos januári találkozót min-
den esztendőben a Nagy Gáspár Kulturális Köz-
pont, a vasvári Színi Egylet, valamint a költő éle-
tét keretbe foglaló két kistelepülés, Bérbaltavár és 
Nagytilaj önkormányzatainak összefogása hívja 
életre. A programsor ennek jegyében ezúttal is há-
rom helyszínt érintett. Délelőtt a Nagy Gáspár Kul-
turális Központban gyűltek össze az emlékezők, 
a résztvevőket Kovács Tilda, a hegyháti kisváros 
polgármestere köszöntötte. Ünnepi beszédében ki-
emelte: Vasváron, a Magyar Kultúra Városában az 
irodalomnak fontos szerep jut, s ezen belül kiemelt 
helyet foglal el a Hegyhát költőjének tisztelete. 
Hangsúlyozta: amiben Nagy Gáspár mindenek-
fölött álló volt, az a félelem nélküli élet. Mindany-
nyian szorongásokkal, félelmekkel születünk, s ah-
hoz, hogy ezektől megszabaduljunk, hatalmas lelki 
erőre van szükségünk, s Nagy Gáspárban ez az erő 
megvolt. Talán épp a Hegyháton eltöltött gyer-
mekkor volt az az erőt adó közeg, ami őt félelem 
nélkülivé tette. Kiemelte: e rendezvény célja, hogy 
Nagy Gáspár gondolatait, szellemi örökségét ápol-
ja, közvetítse, minél többekhez eljuttassa. Majd 
Eötvös Károly gondolatait idézve nyitotta meg a 
rendezvényt. A vers- és prózamondók bemutat-
kozása ezt követően két helyszínen folytatódott. 
Az első és második korcsoport, vagyis az általános 
iskolás korosztály verselői a Tretter-teremben tol-
mácsolták a költők gondolatait, míg a harmadik, 
negyedik korcsoport, avagy a középiskolás és a fel-
nőtt résztvevők a színházteremben állhattak a kö-
zönség és a szakmai zsűri elé előbb egy-egy Nagy 
Gáspár, majd egy szabadon választott művel. A ta-
lálkozó vendégeként Szabó Márta, a költő özve-
gye és lányuk is hallhatta az életre keltett verseket.

A szervezők szándéka szerint a rendezvény cél-
ja ezúttal sem a versenyszellem erősítése volt, ha-

nem a költő műveinek népszerűsítése, tisztelgés 
munkássága, emberi nagysága előtt. A verselést 
követően a nap programja a bérbaltavári szülő-
házon elhelyezett emléktábla felavatásával, majd 
a költő sírjának koszorúzásával folytatódott Nagy-
tilajon. A résztvevők ezt követően tértek vissza a 
vasvári kulturális központba, ahol a programsor a 
versmondók produkcióinak értékelésével folytató-
dott.  Az értékelést az első és második korcsoport 
szakmai zsűrije – Horváth Barnabásné pedagógus, 
a Csehimindszenti Pöttyös Hagyományőrző Szín-
játszócsoport vezetője, a Magyar Kultúra Lovagja, 
Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének 
elnöke, a Versmondók című folyóirat főszerkesz-
tője, valamint Dr. Fűzfa Balázs, a SEK Irodalom-
történeti Tanszék egyetemi docense nevében – Kiss 
László foglalta össze. Mint mondta: a negyedik al-
kalommal életre hívott találkozó igazi ünnep, vers-
ünnep volt. Olyan emberek álltak színpadra, akik 
tudják, hogy a kimondott szónak ereje, varázsa 
és hatalma van. A hatalma abban áll, hogy meg-
változtatjuk a magunk és mások életét is azzal, ha 
a költő gondolatait közvetítjük. Hangsúlyozta: a 
szakmai tanácsadó testület három szempont alap-
ján értékelte az előadókat. Elsőként a versválasz-
tást fi gyelték. Kiss László hangsúlyozta: a zsűri 
számára örömteli volt, hogy az általános iskolai 
korosztály résztvevői az életkori sajátosságaikat 
fi gyelembe véve választották ki az adott verset. 
A második szempont a beszédkészség volt, s a ta-
lálkozó ifjú versenyzői e téren is remekül vizsgáz-
tak, éppúgy, mint a vers művészi közvetítésének 
területén. A zsűri úgy ítélte meg, hogy a verseny-
zők kivétel nélkül nagy művészi alázattal nyúltak a 
művekhez, s keltették életre a költők sorait. A zsű-
ri nevében Kiss László azt javasolta a verselőknek, 
hogy a jövőben még bátrabban, nyitottabban for-
duljanak a versekhez és a közönséghez. Majd az 
első és második korcsoport versenyzői közül az 
arany minősítésű oklevelet a vasvári Kapornaki Jú-
lia, az ezüst minősítésűt a Gencsapátiból érkezett 
Tóth Domonkos, míg a bronz oklevelet a szombat-
helyi Egri Dorottya vehette át. Művészi teljesítmé-
nyéért elismerést kapott Szepesi László, Gotthárd 
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Bianka, Szocsics Karolina, Varga Lilla Veronika, 
Rauch Enikő és Gotthard Rebeka. A harmadik, ne-
gyedik korcsoport zsűrijében helyet foglalt Mátyus 
Aliz író-szociológus, a SZIN – Közösségi Művelő-
dés folyóirat főszerkesztője, Nagyné Erőss Rozália, 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára 
és Devecseri Zoltán költő. Az előadások értékelé-
sét Devecseri Zoltántól hallhatták a versmondók. 
A költő hangsúlyozta: a versmondással a versmon-
dó társalkotóvá válik, s a kiváló műválasztással a 
résztvevők valóban társszerzőkké váltak. Ritkán 
hallható versek is megelevenedtek a színpadon, s 
külön öröm volt a zsűri számára, hogy a szabadon 
választott kategóriában nagy költők kevéssé ismert 
művei is elhangzottak, sőt a humor is teret kapott a 
színpadon. E korcsoportban arany minősítésű ok-
levelet vehetett át Noszek Kata Kőszegről, ezüst 
minősítést érdemelt ki a vasvári Gergye Veroni-
ka, bronz minősítéssel pedig a Nagykutasról érke-
zett Tóthné Bodó Anita produkcióját jutalmazta a 
zsűri. Művészi teljesítményéért Gábor Veronika, 
Horváth Bálint, dr. Vass Veronika, Karádi Dávid, 
Czepek Béláné, valamint Gicziné Bejczi Rita érde-
melt ki elismerő oklevelet. A kategória különdíját, 
melyet Majthényi László, a megyei közgyűlés al-
elnöke, Kovács Tilda, Vasvár polgármestere és 
Szabó Márta, a költő özvegye ajánlottak fel, Farkas 
Péter István, Varga Jánosné és Karner Zoltán ve-
hette át. A találkozót az egyéni felajánlások mellett 
a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, valamint a 
Magyar Kultúra Alapítvány is támogatta. A szín-
vonalas rendezést pedig Gergyéné Szakály Geor-
ginának köszönhette a találkozó közönsége, aki 
immár negyedik éve, minden részletre kiterjedően 
koordinálja a találkozó sokrétű munkáját, s mindig 
újabb elemeket épít be a programba.  A rendez-
vény zárásaként Gergye Rezső, a kulturális köz-
pont igazgatója köszönte meg mindazok munkáját, 
akik lehetővé tették a programsor megvalósulását. 
Hangsúlyozta: a találkozó napja ünnep volt. Ün-
nep Vasváron, ünnep egy kis falu utcájában és egy 
másik település temetőjében. E napon a nemzet szí-
ve itt dobbant. A költő ismét hazatért.

A Nagy Gáspár vers- és prózamondó találkozó szellemi 
környezetéről
Beszélgetés Gergye Rezsővel, a Nagy Gáspár Kul-
turális Központ igazgatójával

Csak elérhetetlen célokat érdemes kitűzni – vélik 
a Nagy Gáspár Kulturális Központ munkatársai. 
Az összefogás, a közös akarat ugyanis forrás- és 

csodateremtő erejű. Bizonyították ezt a tavalyi 
esztendő nagyrendezvényei, melyek láthatóvá 
tették: a kistérségi összefogás ismét tovább erősö-
dött. Ezért az idei esztendőre még nagyobbat ál-
modnak, s ígérik: a minőségi kultúraközvetítésből 
sem egednek.

– Minden nehézség ellenére a tavalyi esztendő 
tervezett programjait, közösségi és kulturális ren-
dezvényeit egytől egyig fejlődő színvonalon való-
sítottuk meg – kezdi a beszélgetést Gergye Rezső, 
a központ igazgatója. A név kötelez, így a központ 
tavaly is minden olyan kulturális elemet beépített 
a ház működésébe, amely a költő szellemiségéhez 
kapcsolódik: a Nagy Gáspár vers- és prózamondó 
találkozótól a Színjátszó Fesztiválon, a nagymákfai 
rendezvénysorozaton át a Hegyháti Napokig szá-
mos, az összefogás szép példáját mutató progra-
mon vehettek részt az érdeklődők.

– Az év nagyrendezvényének mi mégis a tavaly 
második alkalommal életre hívott Hegyháti Tobor-
zót érezzük. E programsor a Béri Balogh-napból 
egy valódi kistérségi örömünnepé vált történeté-
nek két esztendeje alatt. Az első toborzót a közös 
akarat hívta életre, s rögtön a programsor után 
már közösen láttuk a jövőt, így a novemberi ren-
dezvény az összefogás mintapéldája volt: huszon-
három település civil szervezeteinek közös vágya 
öltött testet. A Hegyháti Toborzó az összefogás-
nak köszönhetően tovább szélesedik, színesedik: a 
hegyháti falvakban épülő új közösségi terek segít-
séggel és összefogással ugyancsak képesek lesznek 
arra, hogy kisebb toborzó helyszínként „üzemel-
jenek”. A tervek szerint a résztvevők „portyákra” 
indulnak majd a Hegyháton, melynek településein, 
toborzó helyszínein felváltva gyűlnek össze a szín-
játszók, a kézművesek, a népdalosok, vagy épp a 
képzőművészek. Végül az életre hívott hagyomá-
nyokhoz hűen egy vasvári nagyrendezvényen mu-
tatkoznak majd be a résztvevők – emeli ki a köz-
pont igazgatója. E rendezvény nagysága abban 
is megmutatkozik, hogy akkor is minden évben 
megszülethet, ha egy fi llér támogatást sem tudnak 
hozzá szerezni a szervezők: a közös akarat ugyanis 
egyben  takarékosságot is jelent. A térségi összefo-
gás erősödése a Hegyháti Toborzó mellett érezhető 
volt a Közkincs Kerekasztal tavalyi tevékenységén 
is – véli az igazgató. A kerekasztal, melyet szintén 
a közös akarat hívott életre, fő feladatának tekinti, 
hogy a térség falvai még inkább megismerjék egy-
más értékeit. Ezért a térség polgármesterei, civil 
szervezetei, kultúrházainak képviselői másfél, két-
havonként mindig más helyszínen gyűlnek össze, 
s beszélik meg az aktuális ügyeiket. Ilyenkor sort 
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kerítenek az adott  település részletesebb megisme-
résére, bejárására is.

– Ennek az együttgondolkozásnak a hatásai – a 
közös rendezvények mellett – érződnek a színházi 
bérletsorozatban is – hangsúlyozza az igazgató, s 
hozzáteszi: épp ezért terveznek egy zenei sorozatot 
is, melybe a kistérséget is szeretnék bevonni.

Ugyancsak sok látogatót vonzottak a Hegyhát-
ról a kulturális központ tavalyi kiállításai. 2010-re 
a központ munkatársai nyolc-tíz tárlatot terveztek, 
melyből nyolc meg is valósult.  

– Pénzszűke miatt leginkább olyan tárlatokhoz 
nyúltunk, melyek viszonylag kis összegből meg-
valósíthatóak – mondja az igazgató. E területen is 
nagyban tudunk támaszkodni a kapcsolati tőkére. 
Egyre gyakoribb, hogy a kiállítók minket keresnek 
meg szándékukkal, így terveződik a következő év 
is. 2011-re ismét nagyot  álmodtunk: ugyanis fel-
merült annak a lehetősége, hogy az Őrség, a me-
gyeszékhely mellett Vasvár is lehetséges helyszíne 
lehetne a Médiawave-nek. Erről folyamatosan zaj-
lanak az egyeztetések.

– Az idei esztendőre tervezett rendezvények 
sikeréhez hozzájárul majd az új rendezvénytér is, 

amely lehetővé teszi, hogy párhuzamosan több 
helyszínen különböző tematikájú rendezvények 
fussanak, például a rétesfesztivál alkalmával. 
A központ elkészített egy tervezetet is, amely a 
megszépült kolostorkert hasznosítására tett ja-
vaslatokat tartalmazza. Itt olyan zenei, színházi 
rendezvények találhatnak otthonra, melyek illesz-
kednek a hely szelleméhez, értékeihez.  Így az új-
esztendőben a város újabb értékre lelhet azzal, ha 
kulturális tartalommal ruházza fel ezt az új hely-
színt – vélekedik Gergye Rezső.

Az igazgató hangsúlyozza: idén sem jut majd 
több kultúrára, mint a korábbi esztendőkben, sőt, 
ha lehet még nehezebb lesz forrást találni, mint 
korábban. Így azonban a „kultúra munkásai” rá-
kényszerülnek az együtt gondolkodásra, az ösz-
szefogásra, ami ugyanakkor valódi értékeket te-
remthet.

– Úgy látom, hogy a mostani hetek, hónapok 
egy kegyelmi időszakot hoztak el a város számá-
ra. A megújult belváros, a mozgolódó vállalkozók 
és civilek együtt megteremthetik annak a lehető-
ségét, hogy a kultúra által a város gazdaságilag is 
erősödjön.

id. Ürmös Péter: Falu vége


