
Saárossy Kinga reflexiója

Különleges helyzetben, különleges versmondó versenyt hirdetett a Gárdonyi Géza Színház.

Annak  idején,  még  gyermekkoromban,  magam  is  versmondó-versenyek  résztvevőjeként

éltem át először a szavak erejét.  Azóta is szeretem a verseket, s mindig szívesen adtam át

tapasztalataimat  olyanoknak,  akiknek  öröm,  ha  verseken  keresztül  közvetíthetik

hallgatóságuknak  azt,  ami  valamiért  önmaguk  számára  is  fontos.  Sokat  foglalkoztam

fiatalokkal  és  sokszor  vettem  részt  versmondó-versenyeken  zsűritagként.  Ez  a  verseny

azonban  most  több  szempontból  rendhagyó  volt.  Először  is,  mert  a  versenyzőknek  nem

személyesen jelenlévő közönség, hanem mobiltelefonok kamerája előtt kellett helytállniuk -

ráadásul igen különböző technikai körülmények között. Aztán azért is, mert öt korcsoportban

minden lehetséges korosztály képviselve volt. (Nagy örömünkre szolgált a jelentkezők nagy

száma – bár a felnőttek lehettek volna aktívabbak). S rendhagyó volt zsűrizés szempontjából

is, hiszen a versenyzők ezúttal nem a szervezők által biztosított, azonos körülmények között

léptek pódiumra. Legjobban a személyesség hiányzott, cserébe az értékelendő produkciókat,

különböző szempontokat figyelembe véve, akár többször is vissza lehetett nézni.

A gyakorlott előadók könnyebben alkalmazkodtak a kihíváshoz, de sokaknál bizony érződött,

hogy kamerával  néznek  farkasszemet,  amelytől  nem várhatnak visszajelzést.  A segítők,  a

felvételt  készítők  számára  pedig  néha  nehézséget  okozott  a  megfelelő  háttér  kiválasztása,

vagy,  hogy  milyen  szögből,  s  milyen  távolságból  készüljön  a  videó.  Néha  nagy  volt  a

háttérzaj, s volt, hogy az aláfestésnek szánt zene dominált a verssorok kárára. 

A  versekkel  való  ismerkedést  nem  lehet  elég  korán  kezdeni.  Az  ovisok  különösképp

megmelengették  az  ember  szívét.  Ki  több,  ki  kevesebb sikerrel,  de  mindegyikük korának

megfelelő  verset  mondott.  Náluk még nem lehet  számon kérni  egyes beszédhangok tiszta

ejtését,  de a  pontos szövegtudás és a helyes  hangsúlyozás már ebben a korban is  nagyon

fontos!  S  nagyon  vigyázni  kell  az  őszinte  előadásmódra.  Ne  „idomítsuk”  őket!  Az  alsó

tagozatos  volt  a legnépesebb csoport,  s  voltak kiemelkedően jó versmondók is.  Örültünk,

hogy határon túlról,  Gyergyószentmiklósról is   érkeztek jelentkezések. A felsősöktől láttunk

meglepően  kreatív  videókat  is  (ám vigyázni  kell,  hogy  a  vers  éljen  meg  elsősorban).  A

középiskolások mezőnye érettségben, vers-értésben szélsőséges különbözőségeket mutatott. A

felnőttek elgondolkodtató percekkel ajándékoztak meg bennünket.

Köszönet  a  résztvevőknek,  köszönet  azoknak  a  pedagógusoknak  és  szülőknek,  akik

fontosnak tartják, hogy a gyerekek személyiségét,  egyéniségét a versek szeretetével  is

gazdagítsák, akik ösztönzik, támogatják, biztatják őket! Köszönet azoknak, aki felnőtt

korukig magukkal viszik a versek szeretetét!

Néhány jótanács a versmondóknak:

 Nagyon fontos megtalálnod azokat a verseket, amelyekkel azonosulni tudsz! 



 A szerző és a cím még nem a vers! - Hanem közlése annak, hogy mit hallanak majd
tőled. (S a vezetéknév a hangsúlyos!)

 Gondolatokat, ne soronként betanult szöveget közvetítsetek!
 Biztos, pontos szövegtudás! 
 Ne „énekeljetek”! 
 Ügyeljetek  az  áthajlásokra  (sokszor  a  vers  egyik  sora  értelmileg  a  következőhöz

tartozik), a kérdő mondatok intonációjára, általában a magyar nyelvre jellemző helyes
hangsúlyozásra! 

 Ha a vers mondanivalója megkívánja, éljetek a tempóváltásokkal, szünetekkel! 
 Természetes, magától értetődő gesztusok nem zavaróak, de ne „mutogassátok el”, amit

mondtok! 
 Kerüljétek a túl „színpadias”, eltúlzott előadásmódot!
 A vers befejezését meg kell komponálni!

Azt kívánom, most bármilyen eredményt értek is el, őrizzétek meg még nagyon sokáig

magatokban a vágyat a versmondásra!


