Az ezeréves láng őrzői
Ha csupán a számokból indulunk ki, megsüvegelendő, hogy 19 iskolából 46 versenyzőt
köszöntöttek a vasvári Kardos László Általános Iskolában a szombati Arany János vers-,
énekelt vers- és prózamondó versenyen. A színvonalat azonban nem az adatok, hanem a
gyerekek által előadott nagyszerű produkciók jelentették, megörvendeztetve a jelenlévők szívét
és lelkét. S a szereplőknek köszönhetően folytatódhatott az Arany János nevével fémjelzett
nagyszerű hagyomány, amelybe idén kárpátaljai fiatalok is újra bekapcsolódhattak.
Az egybegyűlteket – köztük V. Németh Zsolt államtitkárt, Fodor Istvánt, a Szombathelyi
Tankerületi Központ igazgatóját, a zsűri tagjait és a versenyző diákokat, felkészítő tanáraikat
– Sejberné Szabó Marianna, az intézmény igazgatója köszöntötte.
– Azon szerencsés emberek közé tartozom, akik végigélhették ennek a versenynek az életét –
jegyezte meg az igazgató. – Itt voltam 1996-ban a megálmodásakor, ami Végh Lászlóné
Zsuzsa ötlete volt, 1997-ben pedig a születésekor. Minden év tartogat valami különlegeset.
Néhány éve a próza és a vers mellé bekerült az énekelt vers is, mint kategória, tavaly az
Arany emlékév, idén pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtár és Információs Központ „Jártam a jelenben, éltem a jövőben” című
vándorkiállítására, amely Arany János születése 200. évfordulója alkalmából jött létre, s erre
az alkalomra került a intézménybe.
Az ötletgazda érdemeit méltatta ünnepi beszédében V. Németh Zsolt államtitkár is, kiemelve:
Végh Lászlóné akkor szokatlannak tűnő versenyt talált ki, mivel Arany János nem volt
„divat” abban az időben.
– A kezdeményező azonban a minőségre törekedett. Örülök annak, hogy ez a törekvés máig
megmaradt – hangsúlyozta V. Németh Zsolt. – A szervezők helyesen tették, hogy a
lehetőségeket kibővítették. Magyarország nagyhatalom az irodalom tekintetében, korábban és
jelenleg is kiváló alkotókban bővelkedünk. A legnagyobb élmény azonban az, hogy együtt
vagyunk ezen a napon határon innen és túl.
Az államtitkár kiemelte: Arany János zsenialitása példa nélküli: három-négy évesen már
olvasott, 30-40 zsoltárt ismert kívülről. Kodály Zoltán mondta róla: Arany a magyarság maga,
mert a lényeges dolgokra koncentrált. Benne volt a hagyomány és a korszerűség, az
európaiság és a magyarság, az élet és a halál, a bűn és a bűnhődés.
Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója az egybegyűlteket köszöntve a
versekről, a versmondásról is kifejtette gondolatait.
– Ahhoz hogy jól értsük és jól olvassuk a verseket, szövegeket, bizony magunknak is jó
gazdának kell lenni a beszéd, a nyelv tekintetében. Arany János költészete hatalmas értékeket

hordoz, s valóban úgy tartják, hogy az egyik legnagyobb szókinccsel rendelkező költőről van
szó. Ő maga egyébként több nyelven is beszélt, a görög, a latin, az angol, a francia és a német
költőket eredetiben olvasta – hívta fel a figyelmet Fodor István. – Sajnos, keveset olvasunk
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leegyszerűsödött, felgyorsult, a különböző elektronikus eszközökön többnyire rövidített
formában, gyorsan értelmezhető szövegeket küldünk egymásnak, s kevés időt szánunk a
szavakra. Én diákkoromban még leveleztem szüleimmel, barátaimmal, s türelmetlenül vártam
a kollégiumban, hogy kaptam-e aznap levelet vagy sem. Levelet megírni nem lehet fél perc
alatt. Egy vers megírása, egy szöveg megfogalmazása nagyon sok türelmet és odafigyelést
igényel.
Fodor István kiemelte: a verseny alatt a gyerekekből művészek lesznek. Örömét fejezte ki,
hogy sok intézmény számos diákja eljött a versenyre. A csapiak például a Kárpát-medence
északkeleti szegletéből keltek útra. A Szombathelyi Tankerületi Központ lehetőségeihez
mérten a jövőben is minden támogatást megad az iskola számára, hogy ezt a fajta kulturális
missziót folytassa, továbbvigye. Megmaradásunk záloga ugyanis az, hogy átörökítsük azokat
a múltbéli kincseket, amelynek tulajdonosai vagyunk. A magyar nyelv ilyen. Elképesztő,
hogy egy ország nyelve eltűnjön, márpedig ez nem példa nélküli jelenség a világban. Ezt úgy
lehet elkerülni, hogy használjuk, ápoljuk, őrizzük.
Sejberné Szabó Marianna igazgatónő a részvevők számára bemutatta a zsűrit, amelyben
helyet foglalt Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója, Győrffyné Könczöl
Tímea zenetanár, a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Művészeti Iskola igazgatója, Halász
Ella, a csapi Széchenyi István Középiskola (Kárpátalja) korábbi pedagógusa, a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség Ungvári Járási Irodájának vezetője, Herczeg Tamás színész,
Márffyné Horváth Henrietta versíró, novellista, Merklin Tímea újságíró, Nagyné Erőss
Rozália magyartanár, színházi szaknevelő, Ódor Anna magyartanár, köznevelési szakértő,
Sodró Eliza, a Radnóti Miklós Színház színésznője és

Szabó Zoltán, a vasvári Városi

Zeneiskola igazgatója.
A verseny hivatalos részét követően a gyerekek vették át a főszerepet. Miközben a zsűri a
produkciókat értékelte, Módszertani megújulás lehetősége a Toldi tanítása során címmel
Palatkásné Kolnhofer Judit, a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium magyartanára tartott előadást az érdeklődőknek, az aulában pedig a
Tarisznyás Együttes szórakoztatta az egybegyűlteket. Végül megtörtént „az igazság pillanata”
is. Az énekelt vers kategóriában arany minősítést szerzett Piri Vivien (Kardos László
Általános Iskola) és a Harmónia Énekegyüttes (Molnár Siki Lara, Taraszova Anna Viszocky

Karolina Viktória, mindhárman a csapi Széchenyi István Középiskola tanulói). Ezüst
minősítéssel térhetett haza Gyarmati Adél (Csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola),
Bíró Emese (sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola) pedig bronz minősítést szerzett.
Vers kategóriában Horváth Réka (sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola) arany, Kopácsi
Teréz (kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium)
ezüst, Sipos Anna (Kardos László Általános Iskola) bronz minősítéssel térhetett haza.
Próza kategóriában Pfeiffer Attila (Őriszentpéteri Általános Iskola) és Szakály Dominik
(Kardos László Általános Iskola) állhatott fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Oláh
Gabriella (szombathelyi Nyitra Utcai Általános Iskola), Balogh Krisztina (Győrvári Béri
Balogh Ádám Általános Iskola) és Körmendi Rebeka (körmendi Kölcsey Utcai Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) ezüst, Derűs Ádám (zalaszentgróti Deák Ferenc
Általános Iskola) és Bernáth Ákos (Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola) pedig bronz minősítést szerzett.
Ceglédi Leona (kőszegi Árpád-házi Szent Margit) produkcióját különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Rozmán László elnök az ítészek nevében köszönetet mondott a rendezvénynek otthont adó
intézménynek – mint megjegyezte, jó Vasváron lenni, jó ide visszatérni –, a felkészítő
tanároknak és elsősorban a gyerekeknek, hasznos szakmai tanácsokat csempészve
mondandójába. Mint arra felhívta a figyelmet, verset mondani jó, sőt: verset mondani
nemzetépítő feladat! Sodró Eliza – aki 2003-ban arany minősítést szerzett a versenyen –
fantasztikus produkcióval kedveskedett az egybegyűlteknek. Sejber Mihály alpolgármester a
Polgármesteri Hivatal nevében külön köszöntötte Piri Vivient és Szakály Dominikot, akik
tovább öregbítették a Kardos László Általános Iskola jó hírét.
A rendezvényt a Szombathelyi Tankerületi Központ, Vasvár Város Önkormányzata és a VasVár Örökség Népfőiskola támogatta.
Tóth Viktor

