
A magyar költészet napja Finnországban 

 

Április tizenegyedike minden kultúrával jobban foglalkozó magyar ember számára 

jeles nap: a magyar költészet napja. Két fontos magyar szerzőnk is ezen a napon látta meg az 

akkoriban elég borús napvilágot. 1900-ban Kassán megszületett az Egy polgár vallomásai c. 

művéről leginkább ismert Márai Sándor. 1905. április 11.-én pedig Budapesten látta meg a 

napvilágot egy szegény mosónő hatodik gyermeke: József Attila. Ahogy ő írta később: 

„Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam.” (Curriculum vitae) Ennek a hányattatott 

sorsú csodagyereknek a születésnapjára emlékezve minden évben irodalmi estekkel, 

költőtalálkozókkal és szavalódélutánokkal tisztelgünk a magyar líra előtt. Így tesznek évről-

évre a finnországi magyarok is. 

 

Idén április 12-ére, szombatra szerveztük a szavalódélutánt, ahova egész Finnországból 

számítottunk az érdeklődőkre. A helyszín már ismerős volt: Helsinkiben, a Magyar Kulturális 

és Tudományos Központban vártuk a gyerekeket, szüleiket és persze a felkészítő tanárokat. 

Ebben az évben a jyväskyläiek voltak az újdonság, hiszen ők jöttek a legmesszebbről (~350 

km-ről), valamint ők idén debütáltak, hiszen az ottani magyar oktatás az idei tanévtől 

működik – tehát óriási sikerélmény mind a „megszületésük”, mind pedig a részvételük a 

szavaló délutánon! 



 

Nagy öröm volt mindenkinek, de számomra különösen is, hogy a tavalyi résztvevői létszámot 

jelentősen sikerült felülmúlnunk: az akkori negyven szavaló gyermek helyett 2014-ben 

hatvanhatan mondtak verseket! Eljöttek a jyväskyläiek mellett Tamperéből – két csoporttal, 

Espooból – öt csoporttal, és persze a házigazda Helsinki csapat is képviseltette magát! A 

legfiatalabb szavaló ötéves volt, aki Balázs Imre József: Felmászunk a sósziklához c. versét 

mondta el, a legidősebb versmondó pedig a nyolcadikos espooi Maja volt, aki Szentgyörgyi 

Albert: Ima a gyermekekért c. művét szavalta el. Ezek mellett hallhattunk Weöres Sándor, 

Szabó Lőrinc, Kányádi Sándor, Vörösmarty Mihály, Romhányi József, Zelk Zoltán, Károly 

Amy… verseket is, valamint a kortárs magyar szerzők sem maradtak ki: Kovács András 

Ferenc és Fésűs Éva művei voltak a legkedveltebbek. Természetesen József Attila verseiből is 

volt egy csokorra való, mindenki örömmel hallgatta a megzenésített Kertész leszek c. művet 

is. A műsort a Tavaszi szél vizet áraszt c. népdal közös eléneklésével zártuk, mely után 

minden résztvevő és vendég elégedetten fogyaszthatta el a sütiket, pogácsákat. Minden 

szavaló kapott ajándékot: egy szépirodalmi könyvet, valamint egy csokit – melyet beszerzését 

a Finnországi Magyarok Egyesülete (FME) állta. 



 

Az egyik vendég megkérdezte, hogy igazából ki dolgozott a legtöbbet a szavaló délután 

megvalósulásán. A szervezők, a házigazdák? Vagy inkább a felkészítő tanárok, akik sokszor 

jobban izgultak a gyermekeknél? Vagy a szülők, akik órákat gyakoroltak a csemetéjükkel, 

hogy igazán jól menjen a választott vers és a hétvégéjük egyik napját arra áldozták, hogy 

elutaztak Helsinkibe? Vagy a gyerekek, akik becsülettel megtanultak egy verset, és bátran 

elmondták a ~ száz fős hallgatóságnak? Azt hiszem, a siker kulcsa éppen az, hogy 

mindannyian megtettük a magunk feladatát – mindenki tehetsége és tudása szerint a legjobbat 

adta, és ameddig ez így lesz, addig működnek a programok és él a külhoni magyarság. 
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