
Antal Andrea reflexiója

Érékelés – vagy inkább reflexió

Az első szavak, amiket mondanom kell a Gárdonyi Géza Színház által meghirdetett
online verseny kapcsán, a köszönet szavai. Köszönöm a színháznak, hogy a mostani nehéz
időkben  nem  feledkezett  el  a  Magyar  költészet  napjáról,  meghirdette  és  megszervezte  a
versenyt, amivel emlékeztet  mindannyiunkat a költészet hatalmára,  arra, hogy a verseknek
sokféle erejük van, arra is képesek, hogy – ha rövid időre is, de – kiemeljenek bennünket a
hétköznapok gondjaiból, aggodalmaiból, félelmeiből, és hitet, reményt adjanak. Köszönöm a
versmondóknak - és mindazoknak, akik biztatták, segítették őket - a színvonalas, nagy-nagy
élményt  adó  versmondásokat.  Köszönöm a  megtiszteltetést,  hogy  a  zsűri  egyik  tagjaként
részese lehettem a Vers  otthonról  programnak,  és  ily  módon is  kifejezhettem a versek,  a
versmondók és a Gárdonyi Géza Színház iránti szeretetemet, tiszteletemet.

Az  alábbiakban  szeretnék  megfogalmazni  néhány  gondolatot,  érzést,  amiket  a  beérkezett
videók váltottak ki belőlem.

Óvodások, alsósok

Nagy örömömre szolgált,  hogy a kis  versmondók egytől  egyig élvezték  a  versmondást,  a
ritmust,  a  kimondott  szavakat,  a  versekben rejlő  játéklehetőséget.  Csodáltam,  hogy sokan
közülük milyen bátran, természetesen mondják, „élik” az életkorukhoz, személyiségükhöz illő
verseket.  Úgy  gondolom,  hogy  e  mögött  a  szülők,  óvónők  versszeretete,  gondos
versválasztása áll,  köszönet érte. Végül még egy apró megjegyzés: néhány kis videó arról
árulkodott,  hogy nem veszett  még ki  napjainkból  sem az a  hagyomány,  miszerint  családi
ünnepek része a verses köszöntés, amit nagyszerűnek, követendő példának tartok.

Felsősök

Ebben a  kategóriában   ami  leginkább  megfogott,  az  az  volt,  hogy a  versmondók  milyen
komolyan vették  a  feladatot  – szavaljanak bár  komoly vagy derűs,  vidám verset.  Őszinte
elismerésem a versek iránti tiszteletükért!

Középiskolások, felnőttek

Értő-érző versmondások! A legjobb produkciók megtalálták azt a keskeny mezsgyét, ahol ott
van a versmondó személyisége,  de nem tolakodóan;  ahol  hatásos,  de nem hatásvadász az
előadás.

Végül még egy szubjektív záró gondolat: 

Kedves Versmondók! Bízzanak/bízzatok a versben és önmagukban/önmagatokban! Ha jó a
vers és jó az előadás, akkor szerintem más eszköz nem is kell ahhoz, hogy a befogadóban
visszhangot  váltson  ki!  Kívánom  Önöknek/Nektek  a  Magyar  költészet  napjára  és  a
hétköznapokra is, hogy maradjanak/maradjatok meg továbbra is verset szerető, verset mondó
embereknek – sok örömöt adva ezzel önmaguknak/önmagatoknak és másoknak is!

  


