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„MÉLY ÉS VARÁZSOS 

RENDHAGYÁS”

Bors Anikó
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(Östör Antal versmondó verseny, Zsira)
November 13-án egy különleges, ünnepi esemény-
re érkeztem Zsirára, a Kőszegtől néhány kilo-
méterre fekvő községbe. Bár a naptár nem jelzett 
piros betűs ünnepet, mégis az odaérkezők, verset 
mondani és hallgatni vágyók egy nem mindennapi 
délelőtt örömei, meglepetései elé nézhettek vára-
kozással. Az elhangzott versek is az ünnepről szól-
tak, ahogy a vers elmondása is ünnep előadónak és 
közönségnek egyaránt.

Örömmel megyek, immár negyedik éve, hogy 
általános iskolás gyerekek versmondását hallgas-
sam; és, hogy újra találkozzam a Radnóti-díjas vers-
mondóval, tanítóval, Orbán Györggyel, akivel évek-
kel ezelőtt még én is egy színpadon mondhattam 
verset. Ő itt Zsirán, ebben az osztrák határ melletti 
kis faluban, pályázataival, írásaival, kiadványaival, 
rengeteg munkával őrzi, védi a magyar nyelvet, iro-
dalmat. Évekig jelent meg önerőből, saját szerkesz-
tésében, nyomtatásában a „Lián” füzetek. Minden 
számnak adott egy aktuális vezérelvet (pl.: irodal-
mi, történelmi évfordulók), melyre felfűzte gondo-
latait, írásait, válogatta költeményeit. A környéken 
élő, az irodalmat alkotni vágyó fi ataloknak is adott 
megjelenési lehetőséget. Ilyen szárnypróbálgatásra 
– néhány kivételtől eltekintve – nem adnak esélyt 
a nagy példányszámú napilapok, folyóiratok, an-
tológiák. Azonban a megjelenés anyagi nehézségei 
miatt a lap megszűnt a tavalyi évben.

2006. óta minden évben hívja, és nem ered-
ménytelenül, a határon innen és túl élő gyerme-
keket főként a Zsira környéki kistérségről verset 
mondani. Rendhagyó és mindenképpen örömteli 
körülmény, hogy a pénteken rendezett találkozón 
a résztvevők több mint fele a szomszédos Auszt-
riában élő osztrák kisiskolás volt. Ők a verseken 
keresztül újra beszélik és érzik nagyszüleik anya-
nyelvének dallamát, költészetének rímeit. Csodá-
latos élmény, amikor a magyar szót még beszélő 
nagyszülők, szülők büszkén hallgatják őket.

A verseny ünnepi lezárása, díjkiosztója után 
kértem Orbán Györgyöt, hogy mesélje el kezdemé-
nyezésének történetét.

– Először is a névadóról szeretnék kérdezni. Ki volt 
Östör Antal, és miért róla került elnevezésre az általá-
nos iskolásoknak meghirdetett versmondó verseny?

– Négy évvel ezelőtt álmodtam meg, hogy 
Zsirán megrendezzem ezt a versenyt a kisebb és 
nagyobb diákoknak. Nevet is adtam a rendez-
vénynek: Östör Antal vers- és prózamondó ver-
seny általános iskolásoknak. Östör Antal a XX. 
század elején élt költő (Ady és Rilke hatású), aki-
nek a családja zsirai származású volt. 20 évesen 
meghalt, ezért talán nem tudott költészete kitel-
jesedni. Zsirán egy kápolnát építettek számára, a 
helyi temetőben nyugszik. Versei persze nem az 
általam idehívott korosztálynak valók, de helyi 
sajátosságként (s így országosan is egyéni) vá-
lasztottam őt.

– Milyen versekből választhatnak a gyerekek ill. 
felkészítő tanáraik, akik részt vesznek a zsirai verse-
nyen?

– Mindig megadok a gyerekeknek egy témát, 
amiből készülniük kell, természetesen a magyar 
irodalom egy alkotásával. Az eddigi versenyek té-
mái: I. évben A vers az, amit mondani kell (2006., 
szabadon választott), II. évben Szülőföldünk Eu-
rópában (2007., otthon, család, haza, nemzet), III. 
évben Templom és iskola (2008., iskolai, egyházi, 
vallásos téma), IV. évben Mély és varázsos rend-
hagyás (2009., családi, nemzeti, egyházi ünnepek). 
A gyerekek 4 (tavaly óta 6) kategóriában indulnak 
az alábbiak szerint: 1-2., 3-4., 5-6., 7-8. osztály, vala-
mint az ausztriai 1-2., 3-4. osztály tanulói. A költsé-
gek miatt azonban évről évre nehezebb a verseny 
megrendezése – bár a fődíjak általában pályázati 
pénzből fi nanszírozhatók (Győr-Moson-Sopron 
Megyei Közoktatási Közalapítvány), az egyéb ki-
adások (reprezentáció, ajándékok, zsűri tiszteletdí-
ja stb.) néhány szponzor által, illetve saját zsebből 
oldhatók csak meg.

– Milyen településekről érkeznek a résztvevők?
– Agyagosszergény, Fertőd, Fertőszéplak, 

Ka pu vár, Sopronkövesd, Sopronhorpács, Lövő, 
Lutz mannsburg, Oberpullendorf, Unterrabnitz. 
Az előző években más falvakból is jöttek, s remé-
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lem, hogy egyre szélesebb körben válik ismertté ez 
a rendezvény. Jövőre már az ötödik évfordulóját 
ünnepeljük a versenynek, ezért meglepetésekkel 
is készülünk, hogy még emlékezetesebbé tegyük a 
gyerekek számára a versmondás élményét.

– Úgy gondolom, az előző évek versenyeit és az idei, 
igazi versünnepet nézve, hogy még sok-sok ötlet, terv 
van készülőben…

– Igen, ez így van. Csak félő, hogy az anyagi tá-
mogatás hiánya miatt nem valósulhatnak meg.

*

A versmondást, ezt a mindkettőnk számára alap-
vető élményt fejezi nekem ki legszebben és leg-
tömörebben a következő idézet a „Lián”-ból: 
„Mondjuk a verset ’versbe nézve’, hogy magához 
vonzza a hallgatót, mély zengéssel, de könnyedén 
lélegezve, méltóságteljes megjelenéssel, egyenesen, 
őszinte hangütéssel, ha nők vagyunk, női hanggal, 
ha férfi ak, férfi hanggal, de mindenképp gyengéd 
’versszerelemmel’. Éljünk a versben, éljünk a költő 
szívében. És csak a versben éljünk, csak a költő szí-
vében, mert csak így lehetünk jelen mi magunk is.”


