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Egy szavalóverseny tanulságai

Az első mondat legyen az örömé!

Nagy öröm számomra, hogy vannak emberek, akik ilyen nehéz és szokatlan körülmények
között is gondolnak a kultúra ápolására. A köszönet elsősorban az ötletgazdákat, Vass Juditot
és Fehér Istvánt illeti. Szintúgy fontos volt a támogatás, amit az egri Gárdonyi Géza Színház
részéről nyújtott Blaskó Balázs igazgató úr és munkatársai.

De mindez mit sem ért volna, ha a fiatalság körében a kezdeményezés nem talál támogatásra.
Közel  nyolcvanan  jelentkeztek  a  megmérettetésre,  ezzel  fémjelezték  ennek  az  online
versenynek a létjogosultságát.

A  színvonalas  produkciók  mellett  persze  akadtak  gyengébbek  is,  de  ők  is  dicséretet
érdemelnek azért, hogy tettek valamit a költészet napjának méltó megünnepléséért.

Néhány  tanáccsal  azért  szeretnék  szolgálni,  amit  talán  a  jövőben  előnyükre  fordíthatnak.
A jó szavalat két dolgon múlik: egy jó versen és egy jó előadón. A jó vers jelen esetben azt
jelenti,  hogy  illik  az  előadó  személyiségéhez,  valamint  formailag  és  tartalmilag  valamit
közölni szeretne a hallgatósággal.

A versválasztással most alig volt gond. Ne vállald túl magad, de ne is hasson bugyután a
produkció.
Az  előadásoknál  már  voltak  érdekes,  hatásvadász,  sőt  nem  odavaló  külsőségek,  amik
nemhogy elősegítették, sokkal inkább akadályozták a vers élvezetét. Egy szavaláshoz nincs
szükség  képekre,  hangokra,  bejátszásokra,  jelmezre,  meg  a  jó  ég  tudja,  mire.  Öltözz  fel
csinosan, állj egyenesen és mondd! Minden egyéb csak elvonja a figyelmet. És ne mutogass!
Ha a szeretetről beszélsz, nem kell szívet formáznod, a hármas számot is elég kimondani, nem
kell mutatni. Visszafogottan gesztikulálni persze – ha a szöveg indokolja – lehet.

Ezek voltak a külsőségek, nézzük az előadást!

Fontos a hangerő. Se túl  halk,  se túl  hangos. Legyen lehetőség emelni,  ha kell,  vagy épp
halkítani,  ha  a  szöveg  úgy  kívánja.  A  hallgatónak  értenie  kell,  amit  mondasz.
A nyomatékok.  Amikor leülsz verset tanulni,  már akkor értelmezned kell  a sorokat.  Mi a
lényeges,  mit  kell  kihangsúlyozni,  hogy  a  költői  szándék  kifejezésre  jusson.  A  magyar
nyelvnek  is  vannak  sajátosságai,  amit  nem  hagyhatunk  figyelmen  kívül.
Tempó. Ne hadarj, de ne is mondd álmatagon! Tartsd meg azokat a szüneteket! Csendben
maradni néha nehezebb, mint megszólalni, hát gyakorold! Ebben bizony többen is hibáztak,
főleg a kisebbek. 

Tarts kontaktust a közönséggel! Ez most persze extra nehéz volt, hiszen a telefonod volt a
közönséged, de sokan mégis remekül meg tudták oldani.

Végül  –  a  kisebbekre  gondolva  –  a  Kedves  Szülőkhöz  szólnék.  Hagyják  a  gyereküket
kibontakozni! Ha minden szót, minden gesztust betanítanak a saját szájuk íze szerint, sokkal
inkább fog hatni idomításnak, mint a gyermek saját teljesítményének. Segíteni persze kell,
tanácsokat is lehet adni, de nem kell minden áron ráerőltetni az akaratunkat.  Gondolok itt
magára  a  versmondásra  is.  Ne  a  mi  kedvünkért  szavaljon  az  a  gyermek,  hanem a  saját
örömére. Már ha öröme telik benne…


