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Szép és küzdelmes tíz év van mögöttünk. Néha voltak kéte-
lyeink, néha nagyon gyönge előadásokat is láttunk – valljuk 
be. Nem azért szeretjük Adácsot, mert kísérletekkel, fantaszti-
kusan kiérlelt előadásokkal találkozunk itt. Talán azért szeret-
jük, mert esendőségünkre ismerünk az itteni előadásokban, az 
útkeresésekben, mert együtt tudunk örülni annak, ami sikerül, 
mert tanulunk egymástól – mert tanulni akarunk egymástól. 
Megtanulni, hogyan lehet nehéz körülmények között együtt 
tartani egy-egy csapatot. Megtanulni, hogy lehet újra meg újra 
újrakezdeni. Tanulni egymástól türelmet és odafigyelést. Kitar-
tást. Erőt. Jókedvet. Színházat? Nem biztos, hogy ez utóbbi a 
lényeg, miközben persze színházi értelemben is számtalan önfe-
ledt órát töltöttünk már Adácson előadásokat nézve. A legfon-
tosabb mégis a közösségek erejének megmutatkozása, kicsi má-
niánkon, a színházszereteten keresztül.  

Itt essék néhány szó a zsűrizésről is. Örök dilemma, hogy 
mennyire kell komolyan venni a szakmázást. Ha ez történik, 
vagyis a zsűri tagjai elemeznek, magyaráznak – „okoskodnak” – 
a játszók többnyire védekezni kezdenek, sorolják, hogy miért 
nem lehetett ezt meg azt megcsinálni. Általában sokszor vádol-
ják a zsűrit, dühödt kirohanásokban szinte darab-ölőnek, fa-
nyalgónak, finnyásnak, ízlés-zsarnoknak stb. (a felsorolás vég-
telen és egyre durvább lehetne) nevezve tagjait. Van, aki 
„csak” megsértődik, van, aki életre megutál, van, aki legyint. És 
van, aki sír, de aztán kérdez. Beszélget. Fejlődni akar. Jobb elő-
adást akar csinálni. Aki elhiszi, hogy a zsűri – vagy nevezzük 
őket csak szakembereknek – azt próbálják tenni, ami a dolgok. 
Amiért ide(oda)hívják őket; elemezni, látni, beszélni a dolgok-
ról. Nem ritkán napi 10-12, vagy még több órán át figyelnek, 
javasolnak, beszélgetnek – alig néhány perces lazításokkal –, és 
próbálják elkerülni a hirtelen véleménynyilvánítás csapdáit, a 
fáradtságban könnyen ingerültebbé válható hangnemet, és 
próbálnak tekintettel lenni arra, hogy ebből a 10-12, vagy még 

több órából mindenkinek a maga 1 órája, a maga sikere a leg-
fontosabb. És persze nem mindenki érti ugyanazt a siker alatt 
sem. Pedig nem attól lesz egy előadás sikeres, hogy tábortűzi 
eszközökkel megnevetteti a nézőit. Ezek talmi sikerek. Attól 
lesz igazán az, ha közölni akar valamit (és ez lehet szórakoztató 
is!), ami fontos, amihez közük van játszóknak és nézőknek, s 
ezt a színpad törvényszerűségeinek egyre jobb megismerésével 
és használatával megalkotott közösségi játékban színre viszi. 
Ezeknek a felismerésében adhat segítséget a zsűri. Azoknak, 
akik nyitottak és elfogadják a más szem, más ízlés, másfajta tu-
dás felismerte problémákra adott tanácsokat. A szegény zsűri 
védelmében ejtett közbevetésnek itt vége.  

 
Adács más, mint a többi fesztivál. Sokszor zajosabb (hang-

erőben), itt van a legkésőbben a vacsora, itt utazni kell a szállá-
sig, és míg a többiek még nagyon élnek, egyeseknek néha ne-
héz kivárni éjszaka buszt. Itt vágni lehet a füstöt az udvaron, ha 
mindenki egyszerre bagózik. Itt éjjel kettőkor megy a tánc, de 
délelőtt ott ülnek az álmos szeműek is a műhelymunkákon – 
igaz, változó intenzitással, de legtöbbször mégis egyre ébereb-
ben. Itt nagyon sűrű az élet, itt mindenki mindenkivel találko-
zik, és nem lehet elmenni semerre másfelé. Nincsenek kocs-
mák, mozik, múzeumok. Csak a József Attila Művelődési Ház 
van, ahol szoros egymásutánban peregnek az előadások, ahol 
csak a színház van. És reméljük, legalább még tíz évig lesz.  

Vagyis: jövőre? Veletek? Ugyanitt.  
 
Tóth Zsuzsanna az adácsi színjátszó találkozó 10. évfordulóján, 

amelynek sikeréért és megvalósulásáért egy évtizeden át áldozatos 
munkát végzett, a Zéta Kulturális Egyesület javaslata alapján el-
nyerte az „Adács kultúrájáért” emlékérmet, amelyet a záróünnep-
ségen Szekeres János, a József Attila Művelődési Ház igazgatója, a 
Veritas Színpad rendezője nyújtott át. (A Szerk.)

 
 

„ILLYÉS GYULA” III. NEMZETI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 

Ozora, 2006. november 4-5. 

Harmadik alkalommal került megrendezésre Ozorán, az Ily-
lyés Gyula emléke előtt tisztelgő vers- és prózamondó verseny 
döntője. A kis település Polgármesteri Hivatala (élén, a már 5. 
alkalommal megválasztott Schranz Istvánné polgármester asz-
szonnyal) és a rendezvénnyel kapcsolatba kerülő lakosok példás 
vendégszeretettel fogadták az idelátogató versmondókat.  

 
Külön köszönetet kell mondani Endreffyné Takács Mária 

igazgatóasszonynak (Simontornyai Vármúzeum), aki a kezde-
tektől segíti, hogy méltó körülmények között kerüljön megren-
dezésre a versmondó verseny, amire idén harmincegy versmon-
dó jutott be a hazai, illetve határon túli elődöntőkről.  

 
A Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Versmondók 

Egyesülete ezúton is köszönetet mond a megyei fordulók meg-
rendezésében részt vállaló intézményeknek, illetve a Nemzeti 
Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumának. Áldo-
zatvállalásuk, anyagi segítségük nélkül, nem valósulhatott vol-
na meg a rendezvény. 

A felmenő rendszerű verseny megyei és regionális fordulóit 
tavasszal és ősszel többek között a Vajdaságban, a Dél-Alföldön, 
Békéscsabán, Szabadszálláson, az Észak-Alföldön két helyen, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében Szolnokon, és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán, Budapesten a Buda-
pesti Művelődési Központban, Fejér megyében Székesfehérvá-
rott, Győr-Moson-Sopron megyében Győrött, Komárom-
Esztergom megyében Tatabányán, Vas megyében Szombathe-
lyen és Baranya megyében Pécsett, a Művészetek Házában 
szervezték meg a közművelődési intézmények művészeti refe-
rensei. Az elődöntőkről általánosságban elmondható, hogy az 
idei versmondó versenyek közül a legnagyobb számban, és a 
legszínvonalasabban felkészült versenyzők talán éppen erre je-
lentkeztek.  

 
Verseivel emlékeztek Illyésre 
A döntőbe 28 településről 31 versmondó jutott tovább. 

Ozorán – a Műemlékek Állami Gondnoksága támogatásának 
köszönhetően – a Várkastélyban került megrendezésre a ver-
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seny. Az első körben Illyés Gyula verseket előadó, a második 
körben szabadon választott művel jelentkezett 26 szavalót ne-
ves zsűri értékelte. A rendezvény védnöki és a zsűri elnöki tisz-
tét Illyés Mária, a néhai költő lánya látta el. A zsűri tagjai: Se-
bestyén Ilona, a Nap Kiadó igazgatója; Tóth Zsóka előadómű-
vész; Dr. Horváth Béla, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula 
Főiskolai Kar intézetvezető tanára; és Kiss László, a Versmondó 
főszerkesztője voltak. 

 
Kiegészítő program 
A verseny szünetében a versmondók és a vendégek megte-

kintették az ozorai Várkastélyban lévő Illyés emlékkiállítást.  
A verseny másnapján a résztvevők autóbuszos kiránduláson 

vettek részt. Elsőként a Simontornyai Vármúzeumba a vár tör-
ténetét, annak helyreállítását, a kőgyűjteményt, képgalériájá-
ban pedig az egykor élt Tolna megyei nemeseket láthattuk, a 
múzeum munkatársának tárlatvezetésével. 11 órakor indultak a 
költő szülőföldjére, Rácegrespusztára. Illyés Gyula szülőháza he-
lyét már csak kopjafa jelzi, itt a versmondó verseny résztvevői 
meghallgatták a költő Jog című versét, Puskás Zsófia Rozália 
kisvárdai versmondó tolmácsolásában, majd megkoszorúzták az 
emlékhelyet, és közösen elénekelték a Himnuszt. Az egykori 
iskolában és a mögötte lévő kápolnában rendezték meg az em-
lékkiállítást: a korabeli tantermet és az író-költő gyermekkorát 
bemutató tárlatot. A múzeumot 1987-ben alapították Illyés 
Gyula (1902-84) emlékére. A költő és drámaíró Rácegres-
pusztán született, ahol apja uradalmi gépész volt. Az itt töltött 
gyermekévek élményvilágát dolgozta föl klasszikussá vált szoci-
ográfiai regényében, a Puszták népében (1937). Illyés a Puszták 
népében megörökíti a pusztai gyermekek mindennapjait, s első 
iskoláját. A nagyapja által gyártott kocsival és paripával játszó, 
nyilat, bodzafából vízipuskát készítő, télen fakorcsolyázó kisfiú 
a rácegresi tanyai iskolában tanul meg írni, olvasni. Az egykori 
tanterem padjai, a szemléltetőeszközök környékbeli iskolák 
padlásáról kerültek elő. A költő, író gyermekéveire kiállítás 
emlékeztet.  

Az iskolában Földiák András, a Magyar Művelődési Intézet 
fejlesztési igazgatója tartott „rendhagyó órát” Illyés Gyuláról, 
előadásában a költő sokoldalúságára emlékeztetett. 

 
Az „Illyés Gyula” nemzeti vers- és prózamondó verseny 

eredményei 
Határon túli résztvevő szerezte meg az elsőséget. 
I. helyezett   
Fekete Ágnes – Bácsfeketehegy (Szerb Köztársaság) 
Nyereménye: részvétel a Magyar Versmondók Egyesületé-

nek nyári táborában, 
a Magyar Írószövetség könyvcsomagja 36.618,-Ft értékben. 
 
II. helyezett (megosztva) 
Jánosi Márton – Szentendre 
Herbály Jánosné – Bugac. 
Nyereményük személyenként:  
a Magyar Művelődési Intézet 25.000,-Ft-os díja,  
a Hungaroton Records 2 db CD-je és a  
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar könyvjutalma. 
 
III. helyezett (megosztva) 
Kurta Niké – Székesfehérvár. 

Nyereménye: a Magyar Írószövetség könyvcsomagja 
36.318,-Ft értékben, 

Hungaroton Records 1 db CD. 
Tóth János – Apátistvánfalva (Vas megye). 
Nyereménye: TIMP Kiadó könyvcsomagja 11.090,-Ft ér-

tékben, 
Hungaroton Records 1 db CD. 
 
A különdíjakat felajánlották:  
Illyés Mária, Endreffyné Takács Mária, NAP Kiadó, TIMP 

Kiadó, Ozora Önkormányzata, PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar.  
 
Különdíjakat vehettek át: 
Vörös Vilmosné – Nagykőrös 
Fülöp Zsuzsanna – Pécs 
Tóth Réka – Szolnok 
Puskás Zsófia Rozália – Kisvárda 
Németh Mária – Marcali  
Munkácsi Anita – Nyíregyháza 
Sándor Kitti – Tata 
Pámer Csilla – Ada (Szerb Köztársaság) 
Takács Petra – Pécs  
Mihályi Jánosné – Szerencs 
 
A szavalóverseny támogatói: 
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégi-

uma 
Magyar Írószövetség 
Ozora Önkormányzata 
Műemlékek Állami Gondnoksága 
Nap Kiadó 
Timp Kiadó 
Endreffyné Takács Mária múzeumigazgató – Simontornya 
Hungaroton Records 
 
Külön köszönet illeti az elődöntőket megszervező megyei 

közművelődési intézményeket! 
 
Budapest, 2006. november 7. 
 
A beszámolót összeállították: Tóth Zsóka – Tóth Zsuzsanna – 

Zádori Judit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


