
A költészet napja elõestéjén, 2013. ápri-
lis 10-én, a vers és a dal nagyköveteit
hallgathattuk a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban, Tatán. 

A mûsor a megszokott módon a
Menner Bernát Zeneiskola növendékei-
nek kis koncertjével kezdõdött. A kezdõ
ütõsök elragadóan mutatkoztak be, utá-
nuk Menyhárt Margaréta és Stock Mar-
tin énekelt duettet a Nyomorultak címû
zenés játékból. Õket követõen valami
hirtelen örömáradással indult a meghí-
vott vendégek elõadása. Az elsõ, közösen
elõadott daluk fergeteges, tavaszváró,
boldog ujjongás volt. Egy órára meg-
szûnt körülöttünk a világ. Elmúlt minden
külsõ hatás, és csak a költészet, a vers, a
zene maradt. Dévai Nagy Kamilla elõ-
adómûvész és Krónikás énekiskolájának
fiataljai varázskört vontak a hallgatók kö-
ré. A dallamok, a megzenésített versek
olyan magas színvonalú költõi és zenei
élményt nyújtottak, amilyennel nagyon
ritkán találkozhatunk. Ma, amikor a tech-
nika mindenhová elrepíti a kultúrát, azt
feltételezhetnénk, hogy nem lehet megle-
petést átélni az elõadások során. Egy dol-
got viszont a legfejlettebb technika sem
tud közvetíteni: a személyiség varázsát,

az élõ jelenlét fûtöttségét. A tegnapi dél-
utánon átélhettük a legnagyobb elõadók-
ra jellemzõ megrendítõ hatású kisugár-
zást. A mûvésznõ tanítványait szeretettel
figyelte, minden mozdulatukat követte,
és szinte védõhálót feszített ki tekinteté-
vel a növendékek köré. Az alázat szép
példáját adta, ahogyan a vokálkíséretben
alárendelte csodálatos hangját a növen-
dékek még kicsit kiforratlanabb éneké-
nek, s finoman, minden rezzenésüket kö-
vetve háttérben maradt, csupán aláfestõ
kíséretet szolgáltatva a szerzemények-
ben. 

A magyar költészet legnagyobbjainak
gondolatait közvetítették több mint egy
órán keresztül, s ez az idõ úgy röppent el,
hogy nem is érzékeltük az idõ múlását.
Az elõadás végén hatalmas vastaps kö-
szönte meg a gyönyörû mûsort. Ennek
végeztével azonban a közönség visszaült
a helyére, nem akarta elhinni, hogy vége
a csodás perceknek. A szereplõk ezt lát-
ván örömmel adtak ráadást, s a befejezõ
dal legfontosabb gondolata: õrizd a lán-
got! Ezt kívánjuk Dévai Nagy Kamillá-
nak és tanítványainak, terjesszék a ma-
gyar verset, a magyar dalt, szerte a vilá-
gon hirdessék a magyar kultúrát minden-
felé a világon, õrizzék a lángot. ■
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