
„a vers talál meg Téged”   
-interjú Csizmadia Gergellyel 

Február 17-én először 

gyűltek össze a Szabad-

művelődés Házának Paál 

István termében a Vers-

klub leendő résztvevői. 

Csizmadia Gergely, a 

Versklub mentora el-

mondta, hogy hiányt 

akar pótolni: Fehérvá-

ron nincs egy olyan 

szakkör, foglalkozás, 

ahol a középiskolás korú 

fiatalok - attól függetle-

nül, hogy a színjátszással 

szeretnének-e komolyabban foglalkozni, vagy sem - beszédtechnikát, koncentrációt, mozgást, 

azaz önmaguk kifejezésének eszközeit tanulják, gyakorolják, elsősorban improvizációs és drá-

mapedagógiai játékok, és természetesen versek segítségével. A cél egy olyan közösség létrehozá-

sa, mely segíthet az önbizalom fejlesztésében, a személyiség kibontakozásában, ahol szárnyat 

kap a fantázia, s teret a belső világ. Csizmadia Gergőt arról kérdeztük, hogyan sikerült az első 

versklubos „szeánsz”, hány iskolából, hányan jelentkeztek: hogyan tovább?  

Miért érezte fontosnak, hogy Versklubot indítson a fiataloknak?  

Miért fontos? Azért, mert az ember eljut egy életkorba, mikor azt érzi, hogy valamit képvisel 
ebben a világban, és azt szeretné átadni. Először huszonévesen foglalkoztam tizennégy-
tizenhat évesekkel, tehát kevés volt köztünk a korkülönbség: akkor emiatt voltunk jóban a 
diákjainkkal, kialakult egy remek szellemi közösség. Győrben kezdődött ez az egész, ott kós-
toltam bele, hogy mennyi mindent lehet kihozni emberekből, vagy látni, hogy hogyan fejlődik 
éveken keresztül. A tizenéves korosztály az, akiket meg lehet ilyen céllal szólítani. Azt gon-
dolom, hogy a ti személyiségetek már kinyílófélben van, ha szabad ezt a szép magyar kifeje-
zést használnom. ☺ Ti már alkotó emberek vagytok, vagy legalábbis alkalmasak arra, hogy 
előlépjetek, és azt mondjátok, hogy: én ilyen vagyok! Tessék nézni, én ezt gondolom a világ-
ról, vagy egy versen keresztül a világról. És csodajó dolog látni ezt a fajta fejlődést! 

Mit adhat a mai fiataloknak a vers, a versmondás? 

 Hiszem, hogy a vers talál meg téged, minket, s nem fordítva. Ha sok verset olvasol, egyszer 
csak azt veszed észre, hogy van egy olyan mondat, vagy két sor, amire azt mondod, hogy én 
ezt pontosan érzem. Valamit megtalál benned. A bensődben örökké szunnyadó kérdések, 
hogy miért élünk itt? Hol találom Istent? Mi a szerelem? Mi a viszonyom a halállal? Ezekre 
keres választ a vers, és ha megtalál téged, akkor felébreszti benned az ezeket örökké kutató 
embert, aki egyébként nem a hétköznapok mindenkori fizikai képviselője, hanem annál több, 
egy szellemi lény. 



Mióta érlelődött Önben  a Versklub ötlete? 

Gyerekkorom óta imádom a verseket, és sokat köszönhetek a szüleimnek, hogy ennyi költővel 
megismertettek. Sok véletlen kellett hozzá persze, hogy ez a folyamat elinduljon. Azt mindig 
is tudtam, hogy szeretek fiatalokkal foglalkozni, megtalálom velük a közös hangot. Konkrétan 
a tavaly előtti Versünnep hívta létre. Felkértek a színházból minket, színészeket, hogy akinek 
van kedve, mentorálja a döntősöket. Eközben jöttem rá, hogy valamit talán sikerül átadnom, 
hogy hogyan kell egy vershez nyúlni, illetve, hogyan érdemes, hogy találsz rá a versre, és 

azon keresztül magadra. Tavaly egy tíz fős kis csoporttal kezdtem. Még nem láttam, mi lesz 
belőle, még én sem tudtam, mik azok a konkrét dolgok, amiket érdemes átadni a fiataloknak. 
Ami adott volt, a versek szeretete. Ezen a nyomvonalon indultam el. Amiben biztos voltam, 
hogy beszédtechnikát muszáj tanulniuk, ez elengedhetetlen hozzá. A másik fő csapásirány a 
relaxáció volt. (Jó volna megtanulni szerintem mindenkinek egy tudatos lazítási módszert, 
megkönnyíti az ember életét!) Idén, a tavalyi csoportom biztatására és az Alpolgármester Úr 
támogatásával, körvonalazódni kezdett egy komolyabb képzési rendszer a fejemben.  

Ön is tanulhat ezeken az összejöveteleken a diákoktól? 

Mi az hogy! ☺  Tőletek is tanulok. Már akkor, mikor felkészülök ezekre az órákra, mikor 
követem, hogy hol tartotok, hogyan fejlődtök. Ez egy oda-vissza működő dolog. Én nem sze-
retnék önkényes lenni, rátok erőltetem, hogy hogyan milyen legyen például egy előadás, tök 
jó lenne együtt összerakni, akár úgy, hogy beépítjük az általatok hozott verseket is. Ilyen 
szempontból nyitott vagyok Rátok.  

Ezeken a foglalkozásokon mi számít eredménynek, mi számít ku-
darcnak? Hogyan kap valaki –egy résztvevő-- visszajelzést, hogy ő jó 
ebben? 

Azt hiszem, az ember ezt a saját bőrén érzi. Én alapvetően azt gondo-
lom, hogy szeretetet kell adni, a szeretet által lehet valakit kibontani, 
de ugyanez érvényes a színpadon is. Én nem hiszek abban, hogy gye-
pálok valakit, a sírógörcsbe kergetem, és egyszer csak ő „átszakad”, 
és kiadja magát. Sokkal hasznosabb szerintem a játék, főként az imp-
rovizációs játékok. Nagyon remélem, hogy az én visszajelzésem elég 
lesz, és hogy ti jól fogjátok érezni magatokat, azon kívül, hogy itt ta-
nultok sok mindent, és létrejön egy közösség, amin belül barátságok 
szövődnek. Nyilván a szakmai részét meg fogom követelni, tehát gya-
korolni, tanulni kell a beszédtechnikát, a szövegeket, fejleszteni a 
koncentrációs képességet, s még egy csomó mindent. 

Hogyan sikerült az első összejövetel? Hány iskolából érkeztek érdek-
lődök? Ígéretesnek tűnik a csapat? 

 Az első foglalkozáson 27-en voltunk, a másodikon 26-an. Jó pár isko-
lában voltam korteskedni az ügyért. Rengeteget röhögünk, nagyon 
lelkes és nyitott a társaság. Már az első órán bedobtam őket a mély-
vízbe, és jól vették az akadályokat. Sok tehetséges fiatal van, akiknek 
a pályán is helye lehet. Vannak persze kicsit zárkózottabb gyerekek is, 
de remélem, idővel ők is kinyílnak, és magukra találnak. Hogy hová vezet ez, és mi lesz belő-
le? Úgy érzem, ez számomra: út. Köszönöm az interj-út ☺ 

 

/lejegyezte: Levcsik Evelin 10.A/ 


