Barátai a Verőfénynek!
Ez így rendeltetett:
Hogy ne lehessek soha senkié,
És ne lehessen enyém senki se.
És legyek mégis a mindenkié,
És legyen enyém az egész világ.
(Reményik Sándor:
Predestináció)
2016-ban is ránk köszönt a magyar vers ünnepe! Hagyományőrzés, nyelvünk
előtti alázat és költőink előtti „főhajtás” késztet, hogy hívjunk és várjunk
minden fiatalt Ausztriából.
A 2016-os év költője Reményik Sándor. Rá emlékezünk halálának 75.
évfordulóján. Az interbellikus korszak alkotója volt, akit Erdély tisztelettel,
Magyarország megértéssel fogadott. A Pásztortűz c. folyóirat az ő
áldozatvállalásának köszönhette létezését. Híres versét, a Templom és iskolát a rendszerváltás óta talán a legtöbbször szavalták. Az Ahogy lehet és Eredj,
ha tudsz c. művei szintén közismertek. De a szelídebb hangú költőre is
érdemes figyelni. Ma is érthető, olvasható, követhető.
Műsorunk a tavaly új elemmel bővült: a felnőttek versmondásával. Ezt idén
is folytatni szeretnénk.
Versmondó versenyünk vendége: Péter Erika, költő (Békéscsaba)
Zsürink tagjai:

Böröndi Lajos, elnök (költő, Mosonmagyaróvár)
Benyák Mária (szerkesztő, Pozsony)
Csire Márta (tanárnő, Bécsi Egyetem, Bécs)

Fiataljaink számára az önként választott művek mellé korosztályonként egyegy kötelező versrészletet kellett az év költőjétől mondaniuk. Idei évünk
könnyítése: a kötelező részletet elegendő lesz szép kiejtéssel felolvasni.
(Érkezéskor mindenki elvehet egy olvasópéldányt belőle.) Az általános
iskolásoknak (V.–VIII. osztály) a Csendes csodák egy részletét kell
felolvasniuk:

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Nézd, árnyékod, hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? S hogy tükröződni
Látod a vízben az eget.
A felső tagozatosok (IX.-XII.) a Kegyelem kezdősorait kapják:
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Minden diák szabadon választott verssel lép fel. Szeretettel hívunk minden
magyar vagy a magyar nyelvet szerető fiatalt szavaló-versenyünkre. Jó lenne
együtt látni, tudni titeket, minél többeteket.
A névsor elkészítéséhez kérjük, jelentkezzetek be vagy tanítótoknál,
tanárotoknál személyesen, vagy névvel és a mondani kívánt vers adataival az
alábbi címen: lengyel.ferenc@aon.at Köszönjük!
Az idei, immár 21. találkozónk helyszíne a Collegium Hungaricum. Címe:
1020 (második kerület), Bécs, Hollandstr. 4. Versmondó napunkat 2016.
április 9-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdjük.
Újra és újra hívunk: legyünk együtt 2016-ban is. Mert ez az áldott magyar
költészet megérdemel ennyit: egy közös versünnepet.
A BMI közössége

