KÖLTÉSZET NAPJA – ÜDÍTŐ KITÉRŐ
A HÉTKÖZNAPOK SZÜRKESÉGÉBEN

ROZMÁN LÁSZLÓ

A költészet napjának megünneplésére, amit 1964 óta tartunk József
Attila születésnapján, április 11-én, számos lehetőség kínálkozik. Ezt
meghatározza a szereplői gárda felkészültsége, az adottságok szűkös,
netán szerényebb volta, de alapvetően azt kell tisztáznunk, hogy milyen célközönségnek készül a műsor.
A mostani ajánlóban mindössze reflexiókat van módunk
közreadni, hisz teljes műsorhoz szűkös a terjedelem. Bátran nyúljunk a helyi alkotókhoz, természetesen igényesen
válogatva a versek közül. Az Apáczai Kiadó Szivárvány
Rímek című remek kiadványa bőséges muníciót kínál a
válogatáshoz.
Érdemes figyelni az évfordulókra!
▶ Kilencven éve született Nemes Nagy Ágnes költő,
műfordító, esszéíró (1922–1991).
▶ Száz éve született Gazdag Erzsi ifjúsági író, költő
(1912–1987).
▶ Százhuszonöt éve született Áprily Lajos költő, műfordító (1887–1976).
▶ Öt éve hunyt el Nagy Gáspár költő (1949–2007).
Természetesen a zenei paletta is széles, s nyugodtan válasszunk a megzenésített művek közül. A többek között
Kossuth-díjjal, Prima Primissima Díjjal és Magyar Örökség-díjjal kitüntetett Kaláka együttes állócsillag a megzenésített vers műfajában. Diszkográfiájuk kínálatát nehéz
felsorolni, a legismertebb internetes portálokon számos
dalukat megtalálhatjuk. A kisebbeknek Halász Judit
révén hozhatjuk közel a verset, míg a kicsit nagyobbacskáknak Koncz Zsuzsa verslemezei ajánlhatók, melyeken
Farkas Árpád erdélyi költő versei csakúgy megtalálhatók,
mint József Attila Kertész leszek című, igazi slágerré vált
verse. Ha az igazán kötetlen stílust szeretnénk képviselni,
és a játékosságra helyezzük a hangsúlyt, akkor Varró Dániel és Presser Gábor Túl a Maszat-hegyen című alkotása
ajánlott, melyet egyrészt „kalandlemez”-nek titulálnak
az alkotók, másrészt a színpadi művet 6-tól 99 éves korig
ajánlják mindenkinek.
A következő ajánló csak egy megközelítés akar lenni,
amely számos elemmel bővíthető.
József Attila: Kertész leszek – az első versszakot prózában mondja el valaki, majd jöhet a Koncz Zsuzsa által
énekelt változat. Az lenne jó, ha sokan tudnák, és a refrént
egy idő után mindenki énekelné.
Weöres Sándor játékos verseinek atmoszférája utánozhatatlan, hangulatteremtő hatása felbecsülhetetlen. (Jövőre ünnepeljük születésének 100. évfordulóját.)
A Bújócska című két versszakból álló verset két szereplővel mondassuk, egymásnak féloldalt, szemben állva,
mintegy felelgetősként mondhatják el.
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A Déli felhők című verset Halász Judit tette közismertté.
Az ő előadását is használhatjuk, akár projektoron kivetítve, de prózában is mondható a vers.
A Kocsi és vonat című verset igazán játékosan mondathatjuk. Akár kétszavanként tagolva a „Jön a vonat, fut a
vonat” más szereplős mondásával, míg a „patkódobogás”
vezényszóra mindenki mondandója lehet.
A kissé nagyobbakkal, esetleg 7–8. osztályosokkal már
más jellegű verseket is mondathatunk.
Ritkán előkerülő szép mű Zelk Zoltán Töredék című
verse, de ebbe a kategóriába sorolható Puszta Sándor két
verse, melyek nemcsak a költészet, hanem sokkalta inkább az emberi lét értelmét is összefoglalják.
Puszta Sándor: Örökség
Örökségem ennyi csak csupán
Könnyek között könnyen mosolyogni.
Meghajolni a gondolat előtt.
Ha fáj a szív, víg dalba fogni.
Vigyázni szélben bimbót, rózsatőt.
Szétdalolni szívem melegét.
Hídnak adni két erős karom,
Ha két bogárka szárnyszegetten áll
Lombvesztett, ázott, őszi gallyakon.
A végzettel mindig szembemenni
Bátornak lenni, ha zeng az ég...
Örökségem, látod, csupán ennyi.
De nekem elég!
Puszta Sándor: Számadás este
Lám ennyi csak, mit ma elértél
Mások helyett elmondtad az imát
S a te kérésed meghallgatatlan maradt.
Betegeknek, kik sajkáik elkötötték,
Csempésztél csöpp reménysugarat.
Fecskéket csaltál pár szegény-ereszre,
Dalt daloltál daltalan ablakok alatt.
Teltfényű, tükrös gyermekszemekben
Megcsillogtattad Istent s magadat.
Nem sok, hidd el.
Mire vagy hát büszke?
A mindenséghez annyi, amit tettél,
Egy fűszálat, mit letiport a láb,
kiegyenesítettél…

