
A költészet napja a Corvin-

ban 

Színházi élmény a költészet napján 

A 9. d élménybeszámolója 

A költészet napja alkalmából ellátogattunk a József Attila Színházba, ahol az 

ott dolgozó színészek egy kis műsorral készültek a látogatóknak. Az előadók 

több költő egy-egy versének bemutatásával szórakoztatták a nézőket.  

A legtöbb művet egyesével mondták el, 

de volt néhány, melyet közösen adtak elő. 

A színészek nemcsak a közönséget, hanem 

társaikat is elszórakoztatták.  

Nekem, és szerintem a legtöbb nézőnek 

is, a zenei aláfestéssel elmondott/elénekelt 

versek tetszettek a legjobban. Az előadók tehetségéről mindenki meggyőződhe-

tett, hiszen annyira magával ragadóan 

mondták el a nekik kiosztott verseket, 

mintha ők maguk írták volna, illetve 

mintha teljesen átéreznék a költők min-

den egyes szavának jelentését, hátterét. 

Miközben egy alkotás épp elhangzott, 

kivetítőn láthattuk a költők képeit, így is 



könnyebben felismerhettük a művek szerzőit.  

József Attila "Születésnapomra" című ver-

se nagy szerepet kapott a műsorban. Miután a 

mű elhangzott, több mai, modernebb feldol-

gozást is hallhattunk, ráadásul nagy volt a 

hasonlóság, például a versek szerkezetét ille-

tően. Néhány alkotás meg is nevettette a közönséget.  

Felemelő érzés volt, hogy a korunkbeliek is 

megtapasztalhattak egy ilyen előadást, nem 

csak az idősebb korosztály! Maga a színházte-

rem nem volt túl nagy, így, mivel közönség 

csendben élvezte az előadást, kissé otthonossá 

varázsolta a légkört. Aki nem jár sűrűn szín-

házba, még az is láthatott a színészek között ismerős arcokat, illetve felismerhe-

tett néhány szinkronhangot egy-egy filmből. Ezzel színvonalas előadással min-

denki csak jól járt, hiszen bővíthettük tudásunkat, ami sosem árt! 

Vass Lola 9.d 



A nagy közös versmondás  

Hagyományosan – és az idei té-

mánkhoz igazodva – ragyogó napsütés 

köszöntötte a corvinosokat április 10-

én, pénteken, a közös versmondáson. 

Apropóként a FÉNY szolgált az 

idén, hisz a 2015-ös év a Fény éve, 

„előmondóként” pedig a végzős 

Kerschbaum Dávidra esett a választás, aki szemmel láthatóan élvezettel vezette 

a több mint ötszáz fős társaságot. 

Az elmondott versek: Szabó Lőrinc: Tavasz elé és Radnóti Miklós: Bájoló 

A folytatás jövőre veletek, ugyanekkor, ugyanitt… 

Versmondó ver-

seny 

Az április 9-én megtartott vers-

mondó ünnep apropóját Kosztolányi 

Dezső születésének 130. évfordulója 

szolgáltatta: Kosztolányi Dezső és 

kortársai cím alatt a nyugatos költé-

szet tárházából válogathatott a 20 ver-

senyző. 

  



 

 

 

A helyezettek: 

I. Döményi Levente 10. d 

II. Nacsa Panna 12. c 

III. Kiss Lilla 12. d 

IV. Kenderesi Emese 12. c 


