
A V E R S É V E 

S Z O D Y S Z I L Á R D 

A MAGYAR VERSMONDÁSÉRT ALAPÍTVÁNYRÓL 
Egy körlevélből 1998 novemberében tudhatta meg minden 

„tisztelt versszerető barát", hogy megalakult a Magyar Vers
mondásért Alapítvány. 

És most idézek: 
„Az Alapítvány célja: a pódiumi műfajok, a magyar nyelvű 

vers- és prózamondó kultúra ápolása, az egyetemes és magyar 
irodalom és költészet népszerűsítése. A z amatőr vers- és próza
mondók, illetve műhelyek segítése; országos, regionális és helyi 
versenyek szakmai és anyagi támogatása, valamint a magyar 
nyelvterületen élő vers- és prózamondók képzése. A z alapít
vány a színvonalas és hiteles szakmai munka megteremtésével 
kíván hozzájárulni a magyar költészet és irodalom pódiumi ter
jesztéséhez. 

A z Alapítvány feladatai: 
- Pályára irányítani és szakmailag segíteni a fiatal, tehetsé

ges vers- és prózamondókat; 
- Lehetőségeink szerint vers- és prózamondó versenyeket és 

rendezvényeket szervezni, lebonyolítani, illetve támogatni; 
- Szakmai képzéseket (táborok, továbbképzések, szeminári

umok stb.) szervezni, rendezni; 
- Pódium műsorokat szerkeszteni, színpadra állítani és ter

jeszteni, különösen azokon a településeken - határainkon in 
nen és túl — ahol nem megoldott az igényes, művészi színvona
lú verses műsorok bemutatása; 

- A z anyagi lehetőségek függvényében ösztöndíjjal, vers
mondó versenyek díjazásával támogatni a versmondó mozga
lom értékeit; 

- Versmondó műhely létrehozása; 
- Összefogni és fórumot biztosítani azoknak a versmondó és 

színészpedagógusoknak, akik eddig is és a jövőben is segítették, 
illetve segítik a színvonalas szakmai nevelőmunkát. 

- Szakmai kiadványok szerkesztése, kiadása, terjesztése." 

Mindezt - az egyébként itt-ott sután fogalmazott, ámde ért
hető — szöveget azért idéztem hosszan, hogy összevessem a cél
kitűzéseket a tényekkel. 

A z Alapítvány valóban a célkitűzéseknek megfelelően te
vékenykedik. Több (emlékezetem szerint hat) Vörösmarty 
versmondó versenyt szervezett - köztük a legjelentősebb a 
bicentenáriumi volt . Megszervezte és megrendezte a két 
Mensáros László (2002, 2004) nemzetközi vers és prózamondó 
versenyt, amely kötelező anyaga Mensáros: X X . század című 
emlékezetes estjének programjából választott mű volt, a szaba
don választott a magyar irodalom egészéből. A gála esten - a 
Madách Kamarában - Mensáros-díjas színművészek léptek fel a 
győztesekkel együtt. E versenyeknek nem volt nevezési díja, 
mit ahogy a 2003-ban megrendezett Sinkovits Imre versenynek 
sem, melynek tárgya elsősorban a magyar hazafias líra volt. 

1999-óta Kápolnásnyéken minden nyáron (július végén, 
augusztus elején) 2004-ben hatodszor szervezte és rendezte meg 
az Alapítvány a Vörösmarty Mihály vers- és prózamondó tá
bort. A z állandó tanárstábon kívül (Fort Kriszta beszéd, Dölle 
Zsolt mozgás, Zsolnai Gábor és Sződy Szilárd csoportvezetők) 
több színművész, előadóművész és a versmondó mozgalomból 
kinőtt „nagy öreg" tartott kiegészítő foglalkozást, így mintegy 

eleget téve az előadóestek szervezésének is. (Többek között: 
Dunai Tamás, Bánffy György, Bubik István, Eperjes Károly, 
Kallói Molnár Péter, Orbán György, Horváth István i l l . 
Wacha Imre.) Ezek az estek természetesen nem zárt körűek vol 
tak, mint ahogy a tábortól búcsút vevő gálaestek sem. A tábor
ba több versenyen jól szereplő versmondó térítésmentes meg
hívást kap, díjként. 

1999 óta Budapesten, a Várban, az alapítvány „Műhelyfog
lalkozást" tart havonta egy hétvégén, rendszeresen. Ez a foglal
kozás is térítésmentes. 

A z utóbbi években a Rokon Népek Költészete Fesztivált is 
az Alapítvány szervezi, kétévente pedig a szegedi Juhász Gyu la 
vers és prózamondó verseny bonyolításában vesz részt, és szak
mai segítséget ad. 

Megjelentette a „Dalom, dalom, hej! / Regém, regém, haj!" 
című antológiát, amely az utáli nyelvcsaládhoz tartozó népek 
irodalmából ad válogatást. A szövegeket Fehérvári Győző és 
Nagy Kata l in válogatta. 

A z Alapítvány nem csak a saját szervezésű versmondó al
kalmakat támogatja, 

díjakat, jutalmakat ajánl fel egyéb versenyeken is. (Pl . 
„Anyám, fekete rózsa" Veresegyház, József A t t i l a - Tatabánya 
stb.) 

A szervezési és adminisztratív munkának oroszlánrészét, a 
pályázatok - többször sikeres - „megcélzását" Virág László, az 
alapítvány titkára végzi. Ö a nyári táborok szervezője, admi
nisztratív táborvezetője is. 

Érdemes rákattintani az Alapítvány honlapjára is: 
(www.versmondasert.hu). Komoly szakmai tanácsokat ad a 
versmondók számára. 

Végül álljon itt az alapítók és az első kuratórium névsora. 
Alapítók: Anyanyelvápolók Szövetsége, Dabas Autóház Kft., 

Krállné Malecz Julianna, Kup i László, Kiss Máté, Zámbori So
ma, Bartók László, Dr. Schönfeld Mária, Vajdasági Magyar 
Versmondók Egyesülete. 

A kuratórium tagjai: 
Elnök: Bánffy György. 
Tagok: Debreczeni Tibor, Dunai Tamás, Gáspár Sándor, 

Pataki András, Szilvási Lajosné, Sződy Szilárd, W a c h a Imre. 
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