„…innen is torkon érhetjük a rosszat”
Területi vers- és prózamondó verseny a Bocskaiban
26 iskola képviseletében 118 gyermek mutatkozott be 8 csoportban a 3-3 tagú zsűri előtt a
Területi vers- és prózamondó versenyen, a Bocskai István Általános Iskolában. Minden
kategóriában, minden korosztályban az első hat helyezettet emelték ki. A helyiek közül Semjén
Adriana (1.o.) továbbjutott a megyei döntőbe, s a pátyi diákok szinte mindegyik csoportban
hoztak el 4. 5. vagy 6. helyezést.
33 éve – tudtuk meg a köszöntőből – ad otthont a pátyi iskola ennek a rangos eseménynek. Az
intézmény kezdeményezésére 2008-ban megszületett a megyei találkozó, hogy további
ösztönzést adjon a diákok és felkészítőik számára, és segítse szakmai fejlődésüket.
A házigazdák – most is, mint évek óta mindig – szervezésből, vendégfogadásból jelesre
vizsgáztak. A helyi pedagógusok és a diákok versmondót, kísérőt, zsűrit egyaránt szeretettel
kalauzoltak, segítettek a parkolástól a terembe kísérésig mindenhol. Jó néhány esztendeje
veszek részt különböző pozícióban a találkozón, és mindig megcsodálom a precíz,
zökkenőmentes szervezést. Helyt áll iskolaigazgató, helyettes, szakmai felelős (évek óta
Silinginé Zentai Ida tanárnő és Szabó Tibor tanár úr), a szolgálatban lévő pedagógusok,
munkatársak, diákok. Pedig közel sem kis feladat mindenre előkészülni, a programot
levezényelni, akkor is, ha pl. egy órával a kezdés előtt (ez történt most) derül ki, hogy
legalább hatan hiányoznak a zsűritagok közül.
Nem puszta iskolai versenyt szerveztek a Bocskaiban, hanem versünnepet tartottak. Méltó
megnyitóval (a nem éppen magyar, klasszikus táncprodukció ellenére is), színvonalas
előadásokkal és szép eredményhirdetéssel.
Büszke lehet rá a helyi közösség, az önkormányzat, az intézmény, s legfőképp maguk a
szépre, jóra fogékony, s azt megmutatni is kész gyermekek és felkészítőik.
Több lépcsőfokot tettek meg – Illyés szavaival élve - fölfelé!
7-8.osztály vers kategóriában zsűriztem. Kedves, tiszta tekintetű kamasz lányok és egy
határozott fiatalember mondott verset. A szokásos túlvállalás tüneteit érzékeltük ugyan, de
többen meglepően jól értették a nehéz, számukra nem életközeli szövegeket is. A közös
értékelés után a személyre szabottra is szinte valamennyien kíváncsiak voltak. A rendezők
szakították félbe a rögtönzött konzultációt.
„A szép, a jó, a hasznos, mihelyt elkészül, az élethez áll.” – fogalmaz Illyés. Azt gondolom, ez
a versünnep is az élethez állt, a diákok nem pusztán túljutni akartak a produkcióikon, hanem
tanulni, fejlődni, gazdagodni belőle, magukkal vinni valamit.
Óriási felelősséget kaptunk tehát mi, felnőttek, hogy megmutassuk, megtanítsuk, eléjük éljük
a szépet, a jót, a hasznosat. Apró mozzanat: elsőben még minden kisdiák lelkesen szerepel,
nyolcadikban még többüknek fontos a versmondás, s a középiskolában gyakran megtörténik,
hogy a mégoly szépen beszélő fiatalból is hamar lesz minimalizált szókincset használó,
hebegő-hápogó nagy kamasz, aki inkább vonzódik a vaskos káromkodásokkal fűszerezett
bulizós nyelvhez, mintsem József Attila, Pilinszky vagy Radnóti gazdag örökségéhez.
Mert ma igazabb, mint valaha, s az anyanyelvet is átitatja, Illyés gondolata, hogy
„Kettőt sem kell lépnünk, két lépcsőt sem, s az a rossz, az ős ellenség ott van.” Ahogy ott a
feladat is, „Hogy legyűrjük. Hogy emelkedjünk.
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Üthetjük, ránthatjuk, gáncsolhatjuk, taposhatjuk a jobbal. És a még jobbal.”
Ezt, a jobbat láttam az értékeléskor a kíváncsi tekintetekben, az eredményhirdetéskor
mosolyra vagy sírásra görbült ajkakon. S remélem, hogy Illyés Gyula sorai és a diákok által
közvetített szövegek nemcsak szép szólamok maradnak számukra, hanem belülről építkező
embertiszteletté, hazaszeretetté, istenismeretté válnak majd. Különösen akkor, ha
meghallgatja, ha elismeri, bátorítja őket szülő, pedagógus, önkormányzat, a helyi közösség.
S az sem árt, ha a tolmácsolt üzenetek valamelyikét „csak egy szó – egy szépen és okosan,
előrelátással és szeretettel kimondott – emberi szó erejéig valóságra váltjátok”.
Mindannyian. „Helyből. Azonnal.”
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