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EMLÉKEZTETŐ

A Kárpát-medencei magya ernyőszerevezetek intézetépítő 
tanácskozásáról 2007. május 18. 

Résztvevők: 
Nagyné Varga Melinda főosztályvezető és Kálóczy Katalin 

vezető főtanácsos, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Köz-
művelődési Főosztály 

Borbáth Erika főigazgató, Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus 

Dr. Kötő József elnök és Dáné Tibor Kálmán ügyvezető elnök, 
EMKE 

Huszár László igazgató és Kamenár Éva, CSEMADOK 
Művelődési Intézet 

Dupka György elnök és Zubánics László, Magyar Értelmi-
ségiek Kárpátaljai Közössége 

Göncz László igazgató és Patyi Zoltán, Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

Székely István, RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. 
 
A januárban a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szerve-

zésében megtartott Hálózatépítés – Magyar művelődési intézetek a 
Kárpát-medencében című fórum folytatására május 18-án, Kolozs-
váron került sor. A résztvevők a magyar közművelődésért viselt 
közös felelősség szellemében, a regionális különbözőségek tiszte-
letben tartásával, közös szándékot fogalmaztak meg: minden ré-
gióban működjék magyar művelődési intézet és ezek az intézmé-
nyek szakmai hálózati rendszerben, a Magyar Művelődési Intézet 
koordinálásával lássák el feladataikat. A résztvevők hangsúlyoz-
ták, hogy az intézményesülésnek és a jövendő munkának alapfel-
tétele a működési biztonság. Az intézeti munka tartalmának ki-
alakításához - a regionális különbségek érvényre juttatásával – 
messzemenően figyelembe veszik a Magyar Művelődési Intézet 
szakmai, módszertani ajánlásait. 

A résztvevők vállalták, hogy egy egységes Kárpát-
medencei magyar közművelődési stratégia kialakításához kö-
zös szakmai anyagot készítenek el, amely egyebek között tar-
talmazza az egyes régiók kisebbségi közművelődési helyzeté-
nek jogi, pénzügyi, infrastrukturális stb. feltételeit. Az ehhez 
szükséges egységes szempontrendszert az OKM egy héten be-
lül eljuttatja a tanácskozáson résztvevő intézmények képvise-
lőinek. 
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Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
Korunk Stúdió 

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anya-
nyelvi Konferencia 
SZABÉDI-NAPOK 

ÚJ UTAK – TÖRÉSVONALAK. 
KÖLTŐK CENTENÁRIUMÁN 

Kolozsvár, 2007. május 19. 
09,30 óra Az újjáépített Szabédi-emlékház (emlékszoba, hagya-
téki könyv- és kéziratgyűjtemény, kutatóközpont) ünnepélyes 
átadása 
Avató beszéd: 
• Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség el-

nöke, miniszterelnök-helyettes 
• Schneider Márta, Oktatási és Kulturális Minisztérium kul-

turális szakállamtitkára 
• Pomogáts Béla, irodalomtörténész, a Magyar Nyelv és Kul-

túra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia el-
nöke 

• Kötő József, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület el-
nöke 

11,00 óra Irodalomtörténeti konferencia 
Új utak – törésvonalak. Költők centenáriumán. 
Megnyitó. Köszöntők 
Bálint Benczédi Ferenc, a Kolozsvár Belvárosi Unitárius Egy-
házközség lelkésze 
Kántor Lajos, irodalomtörténész, a Korunk főszerkesztője 
Előadások I. 
Levezető elnök: Kötő József 

• Láng Gusztáv, irodalomtörténész: Adalékok egy nemzedék 
poétikájához 
• Pomogáts Béla, irodalomtörténész: Dsida és Szabédi transz-
szilvanizmusa  
• Poszler György, akadémikus: Dsida Jenő tükrei 
Nap Kiadó könyvbemutatói 
• Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő. Válogatta, szerkesz-
tette, összeállította: Pomogáts Béla. Bp., 1998. 
• Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század 
végén. IV. köt. Marosszék, Aranyosszék, Bp., 2006. 

A köteteket bemutatja: Pomogáts Béla 
Előadások II. 

• Kántor Lajos, irodalomtörténész: Barátság kényszere 
(Szabédi és Jékely évei) 

• Balázs Imre József, irodalomtörténész: Szemlér Ferenc és 
nemzedéktársai a harmincas években 
17,00 óra Koszorúzás a Házsongárdi temetőben  
Szabédi László sírjánál beszédet mond: Orbán János Dénes, költő 
Dsida Jenő sírjánál beszédet mond: Katona Tamás, történész 
18, 30 óra Dsida-emléktábla avatás, a költő egykori kolozsvári 
lakóházán.  
Beszédet mond: Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség elnöke, miniszterelnök-helyettes 
Láng Gusztáv, irodalomtörténész 
Czirják Árpád, érseki helynök 
Lisztóczky László, irodalomtörténész 
Muzsnay Árpád, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 
partiumi alelnök 
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TÓTH ZSÓKA 

A tatabányai József Attila vers-, énekeltvers- és prózamondó versenyekről

Az ezred- és századforduló utolsó évtizede Tatabánya vá-
ros és a térség szénbányászatból élő lakossága számára katarti-
kus időszakot jelentett. 

Tatabányával, a „szénre épült várossal” volt tele az orszá-
gos sajtó. 

A szénmezők kimerülése, a munkanélküliségből fakadó 
szociális problémák, a levegőszennyezettség szorongató hely-
zetét hozta a rendszerváltozást követő önkormányzatnak 
megoldandó feladatul. Megteremteni a város új gazdasági 
szerkezetét, jövőt és megélhetést adni az ott élő embereknek. 

Komárom-Esztergom megye legnagyobb és országosan is 
újító szellemű művelődési intézménye – A Közművelődés Há-
za – menedéke volt a művészetek művelőinek, professzionális 
és amatőr körben egyaránt.   

Az itt dolgozó elhivatott és elszánt közművelődési szak-
emberek hitték és vallották, tenniük kell a városért, más vér-
keringésbe kell emelni, ne csak a nehézségek, gondok tapad-
janak a település nevéhez, hanem kezdődjön el a kulturális 
életben, a művészetek területén és segítségével egy új építke-
zés, a város arculatának barátságosabb, új tartalmakat hordo-
zó kialakítása. 

A Közművelődés Házában dolgozva és az amatőr versmondás, 
színjátszás területét gondozva én természetesen abban gondolkoz-
tam, hogyan segíthetném én is ezt az „építkezést”, tehetném pél-
dául a Költészet Napját igazi versünneppé városunkban, me-
gyénkben. Ekkor gondoltam és gondoltunk arra, hogy József Attila 
(abban az időben egyébként is erősen vitatott) költészetét emeljük 
középpontba, úgy is, mint születésének dátumával, a Költészet 
Napjának ünnepét. Természetesen nem egy alkalomra tervezve, 
hanem hosszú távú, tartalmas és komoly feltételeket szabó, értékes 
eredményeket felmutató, felmenő rendszerű versenyt, amelynek 
célja József Attila költészetének a vers mondása általi életben tartá-
sa, népszerűsítése az irodalombarátok, fiatalok és a felnőtt korosz-
tály segítségével. 

Komoly lehetőséget jelentsen a József Attila költészeté-
ben való elmélyülésre, az egyetemes magyar irodalom megis-
merésére, és minden alkalommal az irodalom, a költészet va-
lami más területe is hangsúlyt kapjon. Így például a szomszé-
dos népek költészete, s ezen keresztül a műfordítás, vagy Pető-
fi Sándor születésének 180. évfordulója tiszteletére egy Pető-
fi-vers, de említhetem Nagy László, vagy legutóbb a Dsida Je-
nő és Hajnal Anna költészetét felmutató versválasztást.  

Állandó feltétel a ma élő magyar költők ismerete és a tő-
lük választott költemények előadása.   

 
A József Attila-versenyen jelent meg először a versmondó 

versenyekhez kapcsolva az énekeltvers-kategória, új színt ho-
zott a felhangzó költemények sorába. 

 
Visszatérve a felmenő rendszerű versenyekhez, magam akkor 

vélek igazán országosnak egy versenyt, ha valóban a kisfalvaktól 
kezdődően a nagyobb települések, megyeszékhelyek válogató 
megmérettetésein át kerül sor az országos döntőre. S akkor tartom 
igazán a költészet ünnepének, ha végezetül nem is versenyről, ha-
nem a magyar irodalomról, a költészetről s magukról a verseket 
felmutató előadókról szól. 

Hogyan sikerült ezt elérni? Nem könnyen. Először is meg-
találni és megnyerni azokat az országos intézményeket, szer-
vezeteket, melyeknek a képviselői maguk is szívügyüknek te-
kintik a magyar irodalom és költészet állapotát, ápolását, fel-
mutatását, és fontosnak találják az ország sok-sok tehetséges 
amatőr versmondójának bemutatkozását, fejlődési lehetősé-
gét, mert, mint tudjuk, kevesen vannak a hivatásos művészek 
között, akik a költészetre teszik föl életüket. Tisztelet azok-
nak, akik a verset éltetik. 

 
A jeles esemény kiírói kezdetektől a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériuma, illetve az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus, a Magyar Írószövetség, a Magyar Versmondók 
Egyesülete, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, Ta-
tabánya Megyei Jogú Város, a József Attila Megyei Könyvtár, 
a Magyary Zoltán Városi és Megyei Művelődési Központ és az 
országos döntő lebonyolítója a Közművelődés Háza Kht. 

 
A Nemzeti Kulturális Alap pályázata (sikeres pályázata!) 

teremtette meg az elődöntők, az országos döntő megrendezé-
sének feltételeit, a fenti intézmények és szervezetek pedig, 
egyben az esemény fő támogatói is voltak. Köszönet a ki-
emelkedő és nem szokott gesztusért a korábbi győztes vers-
mondóknak a közösen felajánlott díjért, és mindazoknak a 
lokálpatriótáknak, akik úgy gondolták és gondolják, Tatabá-
nyáról senki sem mehet el szíves szó nélkül és „üres kézzel”, 
ezért mindig volt, aki kérés nélkül ajánlotta segítségét a ren-
dezéshez, és tehetősségét a díjazáshoz. 

  
Elengedhetetlenül fontosnak találtuk és találjuk, hogy a 

zsűri elnöke és tagjai tiszteletnek örvendő, jeles személyiségek 
legyenek. 

A zsűri elnöke, hét József Attila versenyen keresztül – a 
rendezők és versmondók nagy örömére – Domokos Mátyás 
irodalomtörténész volt, aki őszinte kíváncsisággal várta a 
színre lépőket, és közvetlenül, lefegyverző tudással, bölcses-
séggel beszélgetett az előadott versről, az értelmezésről a gim-
nazistával vagy a nyugdíjas, a versekre szépkorban rátalált 
nagymamával.  

Domokos Mátyástól bensőséges emlékezéssel búcsúzott el 
a versmondók közössége a legutóbbi versenyen.* 

 
A zsűri tagjai a kiíró szervezetek képviselői, előadóművészek. 
 
2007-ban a zsűri elnöke: Vasy Géza irodalomtörténész    
Tagjai: Tóth Zsuzsanna előadóművész, a Magyar Művelő-

dési Intézet osztályvezetője 
Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének társel-

nöke, a Versmondó főszerkesztője 
Harsányi Sulyom László rendező, a Jászai Mari Színház, 

Népház igazgatója 
Sebő Ferenc zeneszerző 

                                                 
* 2006. június 16-án elhunyt Domokos Mátyás Széchenyi-, József 

Attila- és Magyar Örökség-díjas irodalomtörténész. 
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 A tatabányai József Attila vers-, énekelt vers- és próza-
mondó verseny kemény feltételeket állít a résztvevők elé. A 
nevezési lapon hat választott művet kell megjelölni, ebből – a 
legutóbbi kiírás értelmében – három József Attila költészeté-
ből, három pedig különböző szempontok szerint volt választ-
ható. 2007-ben ez József Attila kortársainak köréből, Hajnal 
Anna vagy Dsida Jenő költészetéből, illetve ma élő magyar 
költők verseiből.     

 
Az általános gyakorlat szerint az országos döntőkön egy, 

esetleg két verset hallgat meg a zsűri. Tatabányán a résztve-
vők mindegyike háromszor szerepel a bíráló bizottság előtt. 
Nincs kiesés, nincs külön döntő. Mindenki háromszor szere-
pel, a nevezett hat versből a zsűri által megjelölttel. Tatabá-
nyán ez év áprilisában – a zsűri döntése értelmében – min-
denkitől kötelezően József Attila és egy ma élő magyar költő 
versének előadását kérték. A harmadik versként – a nevezett, 
megmaradt négyből – a számára legfontosabbat választhatta 
az előadó.   

 
A verseny ünnepélyes megnyitásán személyes vallomással 

szólt József Attila költészetéről Kalász Márton, az Írószövetség 
elnöke, és együttesével József Attila verseit énekelte Sebő Fe-
renc, a dalok közé fűzve a versek dallá születésének körülmé-
nyeit. 

A megnyitó estéjén kíváncsian vártuk a messziről és köze-
lebbről érkezett versmondók és zenészek rövid bemutatkozá-
sát. A már eleve izgalmat jelentő előeste még a sorszámhúzás 
feszültségét is tartogatta, amelyet jótékonyan oldott egy-egy 
szerencsés kézzel húzott szám. 

És akkor még ott volt az éjszaka, hogy ki-ki átgondolja, 
megfontolja, mit válasszon a nevezett versekből, és ugyan mi-
lyen sorrendben mondja el azokat a zsűri előtt.   

 
A második forduló után a szervezők alkalmat teremtettek 

az elemző, értékelő beszélgetésre a zsűri és az előadók között. 
Ezt az estét egy intenzív továbbképzésnek is felfoghatjuk, hi-
szen a hivatkozások, a példák mindenkiben frissen élnek. A 
megbeszélés tárgyai voltak: az előadott versek irodalomtörté-
neti vonatkozásai, megközelítése, elemzése, a színpadi megje-
lenés, a beszéd, az előadói attitűd – sok-sok tanulsággal.  

Ez volt, és úgy gondolom a továbbiakban is ez lesz az egyik 
legfontosabb programpontja a tatabányai József Attila-
versenyeknek. 

 
A harmadik forduló rendkívüli fűtöttsége egyféle döntő-

nek is felfogható, hiszen ki-ki  
– az előző esti beszélgetés hatásaként is –, a költő iránti 

alázattal, tudásának, tehetségének legjavát adva, a legszebben 
szeretné felmutatni, átadni az általa választott verset.   

 
A gálaesten – mint mindenütt –, a díjazottak szerepelnek, 

de örömünkre elmondhatjuk, hogy a két és fél nap után 
együtt volt a csapat, nem rohantak el sértődötten (ugyan elő-
fordult ez néha, de nem jellemző), együtt örülhettek, mert 
megmérettetés volt a javából. Nagyon sokat tanulhattak 
egymástól és a zsűriben helyet foglaló szakemberektől, művé-
szektől, akik szintén nem rohantak el, mondhatni állták a sa-
rat, és a hozzájuk fordulók produkcióiról a lehető legteljesebb 
elemzést adták. 

Barátságok, kapcsolatok születtek határon innen és túlról 
érkezettek között, és megérezhették a rendezők részéről a 
rendkívüli, tapintatos figyelmet, udvarias kiszolgálást, az elő-
adásokat minden tekintetben segítő körülményeket.  

A Tatabányán megrendezett Országos József Attila verse-
nyek díjazottjai: 

 
1994. I. helyezett Domán Auguszta jogász – Orosháza 
1995. I. helyezett Korhecz Imola előadóművész, szerkesz-

tő-riporter – Szabadka, Budapest 
1997. I. helyezett Kiss Máté hírszerkesztő – Balástya, Buda-

pest 
1999. I. helyezett Király Erika rádiós műsorvezető – Sió-

fok 
2001. I. helyezett megosztva dr. Tóth Krisztina jogász – Győr 

és Szigeti Anna egyetemista – Székesfehérvár 
2003. I. helyezett Ágoston László egyetemista – Budapest 
2005. I. helyezett megosztva Bata Éva egyetemista – 

Kecskemét és Papp Emese egyetemista – Szabadka, Budapest 
2007. I. helyezett Mézes Mátyás zenei szakközépiskolás – 

Zselíz, Veszprém 
 
A kezdő, egymást követő év hangsúlyt adott a tatabányai 

helyszínnek, megerősödött a köztudatban, hogy a Költészet 
Napjához Tatabányán, a József Attila vers-, énekeltvers- és 
prózamondó verseny is hozzátartozik. 

 
Az első helyezettek többnyire nem a művészpályáját vá-

lasztották, de munkájukban nagy szerepet kap a magyar nyelv 
árnyalt használata, mindannyian elkötelezett hívei továbbra 
is a magyar költészetnek, életük minőségét meghatározza iro-
dalomhoz kötődésük és a környezetükben élők is bizonyára 
„megfertőződtek” általuk a vers, az irodalom szeretetével.  

 
A tatabányai rendezők nem eresztették el a győztesek ke-

zét, visszavárják az első helyezetteket a nyitó ünnepségre, 
amelyen szereplésükkel mércét adtak és adnak a fellépés előtt 
álló versenyzőknek. 

Az 1999. évi verseny gálaestjére a „Korábbi győztesek 
díjá”-val jelentkeztek, és adták át az arra érdemes előadónak. 
Azóta is minden alkalommal jelen vannak, Kiss Máté képvi-
seletében pedig egy kézfogással erősítették meg az összetarto-
zást.  Ez a gesztus mutatja leginkább, hogy ez a verseny túl-
nőtt egyszeri találkozáson, szellemisége megteremtődni lát-
szik. Reménykedhetünk, a magyar költészet nem marad ma-
gára, lesznek, akik tesznek, hisznek a költészet erejében, mert 
különben „kicsorbulna a világ gyémánttengelye”.  

Ez volt a tatabányai József Attila vers-, énekeltvers- és 
prózamondó versenyek elindításának célja, amelynek leg-
utóbbi rendezvénye a VIII. Országos József Attila vers-, 
énekeltvers- és prózamondó verseny döntője volt, 2007. ápri-
lis 5-6-7-én. 

 
 
 




