
Tisztelt versbarátok, kedves verset szerető barátaink! 

Bizonyos vagyok benne, hogy az iménti megszólítás tartalmazta azt a jellemzőt, ami összekapcsol 

mindannyiunkat, akik ebben a teremben tartózkodunk. A közösségkovácsoló versszeretet jegyében 

szeretném tehát nagy örömmel köszönteni mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat az V. Váci 

Mihály szavaló versenyre. Köszönjük a versmondóknak és felkészítő tanáraiknak, a zsűri tagjainak, 

érdeklődő diákjainknak, a szervezőknek, hogy időt és fáradságot szenteltek a mai szép feladatnak. 

A mai versünnepnek kettős motivációja van: méltó emlékezés névadónkra, aki 1924 karácsonyán 

született, és élményteli módon lezárni azt a rendezvénysorozatot, amellyel gimnáziumunk 

születésének 50. évfordulóját ünnepeltük. 

Advent, karácsony, egy naptári év vége, egy költői életmű felidézése, egy intézmény félévszázados 

fennállása mind-mind alkalom a számvetésre, mérlegkészítésre. Hadd osszam meg 

Önökkel/Veletek néhány ezzel kapcsolatos gondolatomat! 

Amikor 1988-ban a gimnázium tanára lettem, egy hagyományokkal rendelkező intézmény, egy 

kiforrott értékrendű közösség részévé is váltam. Olyan hagyományok és értékek voltak ezek, 

amelyekkel nem volt nehéz azonosulni, és amelyet a névadó személye és munkássága is 

megtestesített: elszánt, kitartó munka; nemes célokba vetett hit; aprónak tűnő sikerekből, 

győzelmekből erőt meríteni a folytatáshoz; a kudarcok után újrakezdeni még nagyobb energiával; 

használni és nem tündökölni; vállunkra venni mások gondját-baját; jóra tanítani-nevelni… Úgy 

tűnik, manapság ezek ódivatú, avitt, cseppet sem „trendi” értékek, én azonban hiszem, hogy 

érdemes féltőn őrizni ezeket, foggal-körömmel ragaszkodni hozzájuk, mert szükség van rájuk, és 

ebben a zajos, tülekedő, bizonytalanságokkal terhes világban egyszer csak mindenkinek kell majd a 

csend, az elmélyülés, a biztonságot adó igazodási pont, a korábban megmosolygott, „lekacagott” 

hagyomány. Remélem ekkor mindenki rátalál majd azokra a gondolatokra, útmutatásokra, 

értékekre és érzésekre, emberi példákra, amelyek felemelik és továbbsegítik. S hol máshol 

kereshetnénk ezeket mint írók-költők életművében! 

Tudom, hogy Váci Mihály ma nem divatos költő, sokan beszélnek róla fanyalogva, megkérdőjelezve 

mindazt, amit képviselt, költészetének értékét is. Lehet, hogy nem tartozik legnagyobb poétáink 

sorába, de hiteles ember arca rajzolódik elénk a verssorokból, akit bátran felmutathatunk a ma 

fiataljainak is követendő példaként, hisz megkérdőjelezhetetlen az „édes eperlevél-Magyarország 

iránti hazaszeretete, emberszeretete, együttérző szeretete az elesettek, a remény vesztettek iránt. 

Ismerjük tehát el nyugodt lelkiismerettel, rossz szájíz nélkül küldetéstudatát, azt a „mégis-morált”, 

ami történelmünk, kultúránk legjobbjaira volt jellemző. Csodáljuk és kövessük bátran azt az 

alázatot, amellyel a legreménytelenebb,legcsekélyebb ügy mellé is oda tudott állni. Olvassuk, 

mondjuk örömmel és szeretettel verseit úgy, ahogyan egyik költeményében írta: 

„A vers sugárzik- nem kell kiabálni. 

Megírni, elmondani nem kell nagy pódium… 

Emeld magasba, tartsd a fénynek, 

s míg sugaras a legparányibb részlet, 

e képen át az izzó napba nézhetsz.” 



Ezekkel a sorokkal szeretném is átadni a szót a nap főszereplőinek: a költőknek és a 

versmondóknak, hogy a felcsendülő szép szavak segítségével hunyorgás nélkül az izzó napba 

nézhessünk. 

A hallgatóságnak megígérhetem, hogy felemelő élményben lesz részük. Remélem, a zsűrinek nehéz 

dolga lesz a nagyszerű produkciók rangsorolásával. Végül pedig a versmondóknak eredményes és 

örömteli versengést kívánok! 


