
„ a  j ó  i r o d a l o m  s o h a s e m  á r t a l m a s ”

BÁRDOS JÓZSEF

Néhány szó a rossz 
gyermekversrõl

A magyar gyermekirodalom a XX. század közepére többé-kevésbé
megszabadult a „tanférfiak” uralmától. A gyermekköltészetet innentõl
valóban költészetnek, mûvészetnek lehet és kell tekintenünk. Ez a válto-
zás persze nem szegényítette, ellenkezõleg, minden szempontból, így pe-
dagógiai hatását tekintve is gazdagította ezt a költészetet. A gyermeki
megismerés képi-mitikus volta miatt ugyanis a mûvészet közvetítette át-
élhetõ, a személyiség mélyrétegeibe hatoló, az érzelmi emlékezetbe be-
épülõ üzenetei valóban eljutnak a gyermekbefogadóig, szemben a koráb-
bi, alapvetõen csak a nyelvi szinten megjelenõ (akármilyen helyes) üze-
netekig. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ennek a változásnak a követ-
kezményeit máig nem dolgozta fel egészében a gyermekirodalom-elmé-
let, nem számol vele (ha van ilyen egyáltalán) a gyermekköltészet-kritika,
nem veszik figyelembe a gyermekirodalmat közrebocsátó könyvkiadók,
szerkesztõk, válogatók.

A TOVÁBBÉLÕ MÚLT: ÁLSÁGOS DIDAKSZIS MEGVERSELVE

Elsõnek egy magánkiadásban megjelent könyvbõl idézünk. Szerzõje
(és kiadója) Vörösváry László. Mondhatná valaki, egy magánkiadású kö-
tetet nem kell nagyon komolyan venni. De ez nem mentség a szerzõ szá-
mára. Megjegyzem, Arany János a Toldi szerelmét saját kiadásában jelen-
tette meg elõször. 

A csúnyácska süni1

Kis Sünike bíz csunyácska,
– szépségversenyt sosem nyert –
Hullott gyümölcs, apró kukac?
Bõven nyújtja neki kert.

Mókus-Bókus, bojtos farkú
ugra-bugrál messzire,
a diókat, mogyorókat
összegyûjti télire.
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Süni hasznos! Munkájától
tisztul erdõ s fa alja,
míg a Mókus dézsmálását
éléskamránk siratja.

Nézzük meg hát, kit szeressünk,
s ne adjunk a látszatra.
Ki hasznot hajt, megbecsüljük,
szépség kevés egymaga!

Ez a vers magán viseli mindazokat a hibákat, amelyektõl óvnunk kelle-
ne a gyerekeket.

Amint elsõre is látható, az egészet áthatja a didakszis: legfõbb célja ok-
tatni és nevelni. Egyrészt ismereteket kapunk, megtudjuk, hogy a sünök

hasznosak (tisztítják az erdõt, ráadásul meg-
eszik a kukacokat is), míg a mókusok káros

állatok (mert eleszik elõlünk a diót és a
mogyorót). Másfelõl – egy egész vers-

szak magyarázza nekünk a tanulságot
– a szerzõ a példa alapján lelkünkre
köti, hogy ne ítéljünk a látszat alap-
ján (és a hasznosat becsüljük meg).

OKTATNI AKAR: kezdjük hát az is-
meretekkel. Az a baj velük, hogy –

mint némely alsó tagozatos könyvek-
ben – ezek az ismeretek nemcsak leegy-

szerûsítõk, hanem kifejezetten tévesek.
A mókus ugyanis fõként gyümölcsöket,

gombát és rovarokat fogyaszt, télire különféle
magvakat gyûjt. Azaz a sünhöz nagyon hasonló az étrendje. Ami meg a
diót, mogyorót illeti: olyan nagyon sokat mifelénk se mogyoróból, se dió-
ból nem talál, de még ha megdézsmál is egy diófát, a termésnek olyan el-
hanyagolható részét viszi el, hogy talán észre sem vesszük. Ami a sünt il-
leti, tápláléka fõként földigilisztákból és csigákból áll, de néha tényleg
megeszi a lehullott gyümölcsöket is. Amint látható, szerzõnk úgy közöl
ismereteket, hogy hiányzik hozzá a tudása.

Az az érzésünk, hogy a hajánál fogva ideráncigált rossz példa (a
mókus és a sün) különben is csak azért kellett, hogy a fontos nevelé-
si célt szolgálja. Hogy a gyerek jobban megértse, nem szabad látszat
alapján ítélni.

Itt van a következõ probléma: nem világos, miféle látszatról van szó. Ha
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jól értem, akkor abból kellene kiindulnunk, hogy a sün csúnya, a mókus
meg szép állat. 

Ez eléggé kétséges. 
Eléggé bizonytalan, kinek mi tetszik. Az pedig semmiképpen nem igaz,

hogy a közfelfogás a sünt (a sünit!) elutasítaná, míg a mókust kedvelné.
Nincs ugyan felmérés errõl, de elfogadottságuk valószínûleg hasonló le-
het. Azaz szembeállításuk hamis, mondvacsinált, a szerzõ erõlteti ránk,
hogy hasznot húzzon belõle. Jellegzetes megoldása ez minden másodosz-
tályú szerzõnek, a legtöbb ponyva is így jár el:
alkoss egy álkonfliktust, mert annak megol-
dása késõbb nem okozhat gondot.

A VERS NEVELNI IS AKAR. A legrosz-
szabb az egészben, hogy az utolsó két
sorból kiderül, szó sincs látszat és lé-
nyeg ellentétérõl. Nem az a különb-
ség a két állat között, hogy az egyik
szép(nek látszik), a másik nem. Oda
silányodik a különbség, hogy az
egyik hasznos, a másik pedig káros.
Amivel két baj is van: egyrészt, hogy ez
így (amint az imént kiderült) a sünre és a
mókusra nem igaz. Másrészt, hogy abszolút
elhibázott (most már pedagógiailag, didaktikai-
lag is!) arra ösztökélni a gyereket, hogy csak a hasznosat szeresse. A hét-
köznapi értelemben vett hasznosság, a csupasz haszonelvûség világa
minden, csak nem humánus világ. És most nem is szeretnénk elkalan-
dozni a természet szeretete, megõrzése, védelme irányában. De képzeljük
el egy percre azt a világot, amelyben csak az élhet, ami (az embernek)
hasznot hajt: ez Madách Falansztere.

De ne távolodjunk el ennyire a szövegtõl. Már csak azért sem, mert a
szerzõnek sem voltak efféle gondolatai: ez a vers már azért sem lehet iro-
dalom, mert kizárólag elsõdleges, nyelvi kóddal dolgozik, ennek megfej-
tésével/megértésével véget is ér a szövegbefogadás folyamata.

Hogy ez a vers nem irodalom, azt az is jelzi, hogy a szerzõ maga sem bí-
zik abban, hogy üzenete (ha van ilyen) eljut a befogadóig. Ezért aztán ah-
hoz az irodalmon kívüli eszközhöz folyamodik, hogy az utolsó versszak-
ban levonja a tanulságot: elmagyarázza, mit is akart mondani. Rendben,
de szívem szerint azt mondanám, ha ebben a négy sorban benne van a lé-
nyeg, akkor talán a többit el lehetett volna hagyni. (Dehogy is lehetett vol-
na, hisz akkor még nyilvánvalóbb lett volna, hogy a lényeg semmi, pusz-
tán egy zavaros, félreértett, félremagyarázott közhellyel van dolgunk.)
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BESZÉLJÜNK A TECHNIKAI HIÁNYOSSÁGOKRÓL: ami a szerzõ technikai
tudását illet, nem sok jót mondhatunk. A félrímes forma már eleve elég
igénytelen, de még itt is azzal a gyakori esettel találkozunk, hogy renge-
teg kiváló hívóríme volna költõnknek, csak éppen a válaszrímek hiányoz-
nak hozzá.

A második versszak rímpárja messzire–télire csapnivaló: csak az i-képzõ
és a re-rag rímel. Ráadásul a messzire elugrabugrálásnak semmi értelme.
Ugyanis a mókus nem megy sehová: csak ugrabugrál. Az egész messzire
szó (jelentése nélkül) láthatóan a rím kedvéért került a szövegbe.

Az alja–siratja hangzását tekintve annyira
rossz rím, amennyire csak lehet. Pedig lát-

hatóan a fa alja kifejezés is csak a rím (s
talán a szótagszám) kedvéért idekerült

szószaporítás: az erdõ ugyanis fákból
áll, felesleges tehát közölni, hogy az
erdõ is tisztul, meg a fa alja is.

De nyelvi hibák is vannak. Mert
talán mégsem ez volt a legrosszabb
rím: a másik két versszak rímeivel
még ennél is nagyobb a baj. Az elsõ

versszak nyert – kert rímpárja (leszá-
mítva, hogy egyetlen kis szótagocska rí-

mel) nem volna rossz. Csakhogy ezért a
szerzõ a magyar nyelvet, a mondatot töri ke-

rékbe. Ilyen (helyes) magyar mondat ugyanis,
hogy Hullott gyümölcs, apró kukac? Bõven nyújtja neki kert. nincsen. Nyil-
vánvalóan a rím (a ritmus, a szótagszám) kedvéért elmaradt innen egy
határozott névelõ: (mindezt) bõven nyújtja neki A kert. Szóvá tehetjük azt
is, hogy a dió, mogyoró (apró mérete miatt) a magyar nyelvben az anyag-
nevekhez hasonlóan, általában egyes számban használatos. Tehát nem a
diókat és mogyorókat gyûjtik, hanem a diót és a mogyorót.

Az utolsó versszakban aztán megint a magyar nyelv szenvedi meg a
szerzõ technikájának silányságát, egy hibás magyar mondat zárja a szö-
veget: szépség kevés egymaga. Elõször is kellene egy határozott névelõ: a
szépség kevés, azután pedig az egymaga alak helyett valószínûleg az egy-
magában formát ajánlanánk (de hát ne legyünk telhetetlenek, már az is
nagy szó lenne, ha legalább nyelvi hibák nem fordulnának elõ).

Mondhatná valaki, hogy szándékosan rossz szerzõt választottunk. Most
tehát egy Bartos Erika-verset vizsgálunk meg. Õ olyan fantasztikusan ter-
mékeny és sikeres szerzõ, akinek népszerûségével senki sem ér fel a mai
magyar gyermekkönyv-piacon. Ez pedig sok mindent elmond a mai hely-
zetrõl.
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A Zsákbamacska címû kötetébõl választottuk ki a Piros mozdony2 címû
verset. Nem fér ide az egész 10×4 soros vers (egyébként is könnyen hoz-
záférhetõ), inkább röviden összefoglaljuk a „történetet”. Két testvér össze-
vész a piros mozdony miatt, amelynek a nagyobbik a tulajdonosa, de a ki-
sebbik elveszi, hogy játsszon vele. A nagyobbik rángatja, kergeti, mire a
kicsi sírva fakad, megjelennek a szülõk, megdorgálják a nagyot, a kicsivel
visszaadatják a piros mozdonyt a tulajdonosnak, a kicsit pedig úgy vigasz-
talják meg, hogy adnak neki egy másikat, egy kéket. Nem szeretnénk itt
még kitérni a vers egyéb jellemzõire (például az összevissza nézõpontvál-
tásokra, hogy minden rendszer nélkül legalább
négy megszólaló van benne, hogy az egyéb-
ként meglehetõsen primitív versritmust
sem sikerül végig megtartani, a kötet
rajzairól pedig végképp nem érdemes
beszélni: magukért beszélnek.)

Csak a vers szándékolt, szánkba
rágott üzenetére hívnám fel a figyel-
met. Ez nyilván az, hogy a testvérek-
nek békében kell lenniük egymással,
hogy nem helyes, ha egyik elveszi a
másik játékát. S talán még az, hogy
ilyen konfliktusok adódnak, de szeren-
csére a bölcs szülõk ezt könnyedén meg
tudják oldani. Lám, milyen nevelõ hatású
tud lenni a gyermekvers.

Valójában azonban ez a szöveg nem mond igazat. Elõször is, mert az ef-
féle konfliktusokat egyáltalán nem könnyû megoldani. Másodszor, mert
mi szülõk egyáltalán nem vagyunk bölcsek. És legfõképpen azért, mert
nincs másik mozdony. Bizony, az életben nem lehet mindent megkapni,
túl szép volna, ha mindannyiunknak jutna egy-egy mozdony (kinek pi-
ros, kinek kék).

Az ilyen (gyakran rossz) didaktikusra faragott gyermekversek szinte
mindig ebbe a hibába esnek: azt hazudják a világról, hogy minden rend-
ben van benne, hogy minden konfliktus könnyedén megoldható, hogy
mindenki jó (jó szándékú), hogy nincsenek gonosz indulatok, nincs is va-
lódi harag, valódi agresszió. Tulajdonképpen az egész Bartos Erika-világ
ezért ártalmas. Mert ebben nem csak az a baj, hogy a gyerek csalódni fog,
rájön, hogy becsaptuk, és késõbb nem bízik majd bennünk (sem a szülei-
ben, akiktõl ezeket a könyveket, szövegeket kapta, sem az irodalomban
általában). Nagyobb baj, hogy a gyerekek, akik tudják magukról, hogy
bennük igen is feszülnek indulatok, hogy õk nem mindig jók (erre mi túl
gyakran is emlékeztetjük õket), úgy fogják érezni, hogy (talán) õk az
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egyetlenek, akik rosszak. Akik hibás példányok ebben a gyönyörûre hazu-
dott világban. Ezt Bettelheim így fogalmazza meg: „A gyermekekkel álta-
lában nem szokták közölni, hogy a rossz dolgokért az életben többnyire ma-
gunkat kell okolnunk: hogy az ember dühében és félelmében bizony hajlamos
agresszív, aszociális, önzõ tettek elkövetésére. Inkább azt szeretnénk elhitetni
gyermekeinkkel, hogy eredendõen minden ember jó. Csakhogy a gyermekek
tudják, hogy ez nem így van, hogy õk maguk sem mindig jók, de még ha jók
is, gyakran szeretnének inkább nem azok lenni. Ez szemben áll azzal, amit a

szüleik mondanak nekik, és ezért a gyermek ször-
nyetegnek látja magát.”3 Hogy a bennük így

elfojtott indulatok, az elfojtott agresszió
késõbb hogyan tör majd ki: errõl azok a

szülõk tudnának mesélni, akik arról
panaszkodnak, hogy nincs kapcsola-
tuk elvadult kamasz gyermekükkel.

Sokszor hallani a Bartos Erika-je-
lenséggel kapcsolatban, hogy bár va-
lóban primitív, de a kisgyermeknek
épp erre az egyszerûségre van szük-

sége. Nem így van, ha máshonnan
nem, hát a Weöres Sándor-i szürrealis-

ta gyermekversektõl biztosan tudjuk. De
valójában itt szó sincs egyszerûségrõl. A

gyermek, aki eleve csak saját nézõpontból értel-
mezi a világot (egy lírai szöveg esetén) nyilvánvalóan – ha teheti – a lírai
énnel azonosul. A Piros mozdony esetében azonban ezt nem könnyû meg-
tennie, ugyanis ebbõl a szempontból nemhogy egyszerûség, inkább totá-
lis zûrzavar mutatkozik. Az elsõ öt versszak lírai énje a nagyobb testvér. A
hatodikban a kisebb beszél, a hetedikben és a nyolcadikban ismét a na-
gyobb gyerek, majd váratlanul a szülõ(k) szólal(nak) meg, hogy az utol-
só versszakban valaki kívülálló ismertesse a történet végét.

A verselés szellemtelenségét, ügyetlenségét, unalmát (amelybõl a nyol-
cadik versszak ritmikailag kilóg) már épp csak megemlítem. Kétütemû
nyolcasok (4/4) váltakoznak félrímes formában kétütemû hatosokkal
(4/2). Mint ahogy a gyenge rímekre se érdemes sok szót vesztegetni (szem-
ben–rendben; dugja–tudja; hibás–vitás; stb.). 

Egyáltalán, a verses szövegeknek ez a fajta gyermekeknek szánt, tanul-
ságosnak képzelt változata elméletileg elhibázott. Mégis, úgy látszik, ne-
héz szabadulni tõle. Ott van például Sörös W. Klára csábítóan (Füzesi
Zsuzsa rajzával) illusztrált Álmok, képek4 címû verse. Klasszisokkal jobb
az eddig emlegetetteknél. Így kezdõdik:
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A kismacska azt álmodja,
hogy tigrissé válik,
álmában a csiga szalad
és nem lassan mászik.

Ez így folytatódik még két versszakon keresztül, van szó halról, malac-
ról, nyusziról ls gólyáról. És amikor már-már kezdjük beleélni magunkat
ebbe a játékba, nem állja meg, hogy meg ne toldja a verset egy tanulságos,
mindent megmagyarázni akaró strófával:

Amit ébren elképzelünk
vagy amire vágyunk –
azt elhozza, teljesíti
éjszakai álmunk.

Az angolszász újkritika eredményeit bemutatva David Robey rámutat:
„azt a felismerést tették nyilvánvalóvá, hogy a költészet jelentésének elemzésé-
re ugyan van mód, ezt a jelentést azonban nem fejezheti ki megfelelõen egy
közönséges prózai állítás.”5 Jó volna, ha ezt a több mint félszázados felis-
merést végre a magyar gyermekirodalom alkotói (és könyvkiadói/szer-
kesztõi) is tudomásul vennék.

A PONYVA MÁSIK ÉLTETÕJE: AZ ALKALMISÁG

A didakszis mellett a gyermekponyva másik éltetõje az alkalmiság.
Mondhatnánk tréfásan, hogy nagy költõink a hibásak. Miért nem írtak
óvodai-iskolai évnyitóra, évzáróra, anyák napjára, mikulásra kellõ számú
verset? Persze a válasz egyszerû: azért nem, mert az alkalmiság ritkán pá-
rosul a mûvészettel. (Van persze – látszólagos – kivétel, hogy csak József
Attila A Dunánál címû versére, vagy Haydn Búcsú szimfóniájára utaljak).

A hiányt aztán boldog igyekezettel töltik be a fûzfapoéták, akiknek más
módjuk úgysem volna arra, hogy magukat (népszerû) költõnek lássák.
Óvodai-iskolai és nemzeti ünnepek csasztuskái, (ál)vallásos zengemé-
nyek, minden családi alkalomra felhasználható nevelõ hatású, versbe sze-
dett közhelyek: ezek a tematikák szinte minden harmad-negyedosztályú
versgyáros kínálatában megtalálhatók. Elég beírni egy-egy ilyen nevet az
internetes keresõbe, és csõstül kapjuk a rettenetet. Ha anyák napi verset
keresünk, ha karácsonyi alkalmiságot, biztosra mehetünk, Bartos Eriká-
nál, vagy a még nála is gyengébbeknél, mint például Juhászné Bérces
Anikónál vagy Farkas Annánál biztosan találunk ilyet. Lesznek benne jól
ismert közhelyek, némi könnyes giccs, majd csak túléljük valahogy.

Nem is volna ez baj (mindenkinek joga van, hogy a maga képére és ha-
sonlatosságára alkosson szövegeket). A kétségbe ejtõ az, amikor ezek a
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borzalmak óvodai, iskolai ünnepségeken hangzanak fel, vagy ami még el-
keserítõbb, hatalmas befektetéssel, reklámmal betörnek a könyvpiacra, el-
szíva a levegõt a valódi irodalomtól. Nehéz megérteni, hogy diplomás
szakembereken (pedagógusokon, kiadói lektorokon, szerkesztõkön) ho-
gyan juthat át az ilyesmi. Ahogy a híres mondás tartja, nem csak kenyérrel
él az ember. A lelki-szellemi kenyér legalább annyira fontos. És ha nem
engedjük meg, hogy gyermekeink romlott ételt, egészségrontó, ízetlen va-
cakot egyenek, vajon miért engedjük, hogy a nekik kínált szellemi-lelki ke-
nyér ilyen legyen? Amiben rossz a ritmus, rettenetesek a rímek, gyakran a

magyar nyelv szabályai is sérülnek, már nem is
beszélve a szövegek butaságáról, hamisságá-

ról, hazug voltáról.
Csak néhány apró részletet idézünk.
Elõbb egy nagyon hazafias versbõl:

Piros a tûz lobogása, 
Fehér az életvíz forrása, 
Zöld e szent föld, ez a mienk 
Nem adható el senkinek!6

A ragrímekért már nem is szólna az
ember, de hogy a mienk és a senkinek

rím volna? Képtelenség. Talán a hotten-
tottáknál, de magyar nyelven nem. És ebben

az a jelzés-értékû, hogy a költõnõ(?) ezt egysze-
rûen nem hallja. Akkor vajon mit hall? Ennek a versnek a refrén-strófája
egyébként sokat elárul a szerzõ eredetiségérõl, érzelmei hitelességérõl:

Lobogj zászló, hirdesd hiven 
Ez a mi országunk itten! 
Piros fehér és a zöld, 
Ezer éve Magyar Föld.7

A strófa (meg az egész vers) mögött ott áll a jól ismert közhely-mondó-
ka: Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld.” Igaz, a költõnõ megújította a he-
lyesírást, mert egy melléknevet meg egy köznevet nagy kezdõbetûvel írt.
Ebben valóban eredeti.

Egy másik versbõl, egy karácsonyi témájúból:

A gyertyaláng hangulata 
szívem most is simogatja, 
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gyermekkori üveggömböm 
karácsonykor még rám köszön.8

Ami a rímeket illeti, kár is már beszélni róla. (A hangulata hívórímre
esetleg a símogatya felelhetne.)

Egy nõnapi alkalmiságból:

Még emészt az öntudat,
mely a lelkedre hat,
velünk élõ bûntudat,
így örömmé alakulhat.9

Itt a rímelésre nem lehet panasz, a tudat tényleg rímel önmagára, ahogy
a hat is rímel a -hat-ra (bár a ritmus döcög), és még ha egy ilyen önrím
nem is nagyon illendõ egy kortárs vershez. Kár, hogy emiatt viszont a szö-
vegnek egyszerûen nincs értelme: az öntudat vajon hogyan hat a lélekre?

Egy betlehemes versezetbõl:

Szeretet, boldogság
él emberek szívében,
mennyei áldás érkezik
Föld népének örömére.10

Minden rossznál van rosszabb. Itt már nemcsak az eredetiség, vagy a
költészet alapvetõ mesterségbeli tudása hiányzik, de a magyar nyelvérzék
is. Magyarul ezt így mondják: „szeretet, boldogság/ él AZ emberek
szívében,/ mennyei áldás érkezik /A Föld népeinek örömére.”

Egy szintén „aktuális és fontos” versbõl:

Kire nézzenek fel, hol van egy példakép?
Mi az örökségük, van szellemi letét?
A hitehagyott, kifosztott nemzetnek
Utódjait õszintén csak sajnálni lehet.11

Hogy a nemzetnek és a lehet rím volna? Képtelenség. Mint ahogy nehéz
megérteni, mi lehet az a szellemi letét, vagy hogy kik lehetnek egy nemzet-
nek utódjai. Persze lehet sejteni, hogy mind a letét, mind a nemzetnek szó
a rímkényszer (sikertelen) szüleménye. A letét nyilván a hagyomány, a
nemzet pedig a nemzedék helyett szerepel. Csak hát ebben a fránya magyar
nyelvben ez nem mindegy. Ennek a versrészletnek a szerzõje azok közé
tartozik, akinek a gyermekversei a magyar gyermekkönyv-kiadás mai ál-
lapotára jellemzõen széles körben kaphatók.
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Hogy könyv alakban megjelent más rettenetet is mutassak, álljon itt né-
hány sor Bódi Irén Varázsgömb címû kötetétbõl:

Szavak és virágok,
minden ez oly kevés,
mit tõled kaptam: az
egyetlen életért.12

Csak a biztonság kedvéért teszem hozzá, hogy ez elméletileg egy vers
strófája, amely félrímes. Azaz a kevés és az életért a szerzõnõ számára rím.
Mint ahogy például a napsugár és a szõtte át, a függönyöm és a tükröm. En-
nél általános iskolában többet lehet/kell tudni a magyar vers ritmusáról és
rímelésérõl.

De ebben a kötetben minden benne van, ami hasznossá teheti: van ben-
ne Vakáció, Szeptember, Útravaló, az imént idézett vers anyák napjára ké-
szült, és van persze õszi, tavaszi, karácsonyi, újévi vers, mi kellhet még a
költészet teljességéhez?!

A kötet ajánló elõszavában a kiadóvezetõ büszkén el is dicsekszik ezzel:

„A Varázsgömb vers- és mesegyûjtemény elröpíti olvasóját a négy évszak
mindegyikébe. Feltárja a hétköznapok és az ünnepek titkait, megállít a roha-
nó világban, rányitja szemünket az igazi csodákra.”13

Csodának talán azt kell tekintenünk, hogy ezt valaki versnek tarthatja:

Jászolban fekszik a
Békésen alvó kisded,
Az emberi szíveket
Szeretettel tölti meg.14

Nos, azokat a gyerekeket, akiknek ezeket a verseket olvassák, netán be-
tanítják, valóban csak „sajnálni lehet”. Ezekhez képest Bartos Erika versei
remekmûvek, nem is beszélve arról a kreativitásról, ahogyan egy versbõl
kettõt tud csinálni.

Apukámnak apukáját Anyukának anyukáját
úgy hívom, hogy Nagyapa, […] úgy hívom, hogy Nagymama […]

Nagyapának apukáját Nagymamának anyukáját
úgy hívom hogy Dédapa…15 úgy hívom, hogy Dédmama…16
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És ez így megy nyolc versszakokon keresztül, beleértve a helyesírási kre-
ativitást is, hogy az apukától az ópapáig illetve az anyukától az ómamáig
minden köznév nagy kezdõbetûvel van szedve.

Az alkalmivers-õrület abból a tévedésbõl származik, hogy például a ka-
rácsonyi ünnepet csak a karácsonyi ünneprõl szóló versekkel lehet várni,
holott a szeretetrõl, a magyar költészetben is re-
mekmûvek beszélnek, és a vallásos lírának is
olyan nagyjai vannak, mint mondjuk Sík
Sándor. És nem hiszem, hogy az anyu-
kák nem lennének boldogok gyerme-
kük anyák napi mûsorban elhangzó
szavaitól akkor is, ha azok nem az
anyák napja alkalmából szavakkal
kezdõdnének.

JÓ ÉS ROSSZ GYERMEKVERS

Befejezésül két, látszólag azonos té-
májú verset idézünk. Az egyik Weöres
Sándor közismert és közkedvelt verse, A
paprikajancsi szerenádja, a másik Gazdag Er-
zsi verse, A bohóc köszöntõje. Ez utóbbi, mint
látható lesz, lényegesen gyengébb, bár még mindig vers, bár még mindig
messze fölötte áll színvonalban mindenféle Vörösváryknak és Bartos Eri-
káknak.

Weöres Sándor Gazdag Erzsi
A paprikajancsi szerenádja17 A bohóc köszöntõje18

Gyönge fuvallat a tóba zilál, Jancsi bohóc
fények gyöngysora lebben. a nevem.
Sóhajom, árva madár-pihe, száll, Cintányér a
elpihen édes öledben. tenyerem.
Tárt kebelemben reszket a kóc: 
érted szenved a Jancsi bohóc. Orrom krumpli,

szemem szén,
Szeretném ha

Szép szemeidtõl vérzik az ég, szeretnél!
sok sebe csillagos ösvény.
Egy hajfürtöd nékem elég, Velem nevetsz,
sok sebemet bekötözném. ha szeretsz,
Hull a fürészpor, sorvad a kóc: Ha nem szeretsz
meghal érted a Jancsi bohóc. elmehetsz!
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Tálad a rózsa, tükröd a Hold, Szívem, mint a
ajkadon alkonyok égnek, cégtábla,
Víg kedvem sürü búba hajolt, ruhámra van
téged kérlel az ének. mintázva.
Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, 
nem lesz többet a Jancsi bohóc. Kezdõdik

a nevetés.
Tíz forint a
fizetés.

Ha nincs pénzed,
ne nevess.
Azt nézd innen
elmehess!

A két vers terjedelme nagyjából azonos (az egyik csak 18 sor, a másik 24,
de Weöres Sándor-vers sorai lényegesen hosszabbak). Éppen csak utalunk
most a két vers zeneisége közötti különbségre (a Gazdag Erzsi-vers a már
emlegetett unalmas 4/3/4/3, de még ennek tördelésébe is hiba csúszott az
ötödik strófában. Ez a botlás a legkisebb baj azonban).

Mindkét versben a bohóc (a paprikajancsi) beszél, de a különbség ég és
föld. Az egyikben van mit mondania, a másikban csak az üres levegõt töl-
ti be szavakkal.

Mindkét vers kétszemélyes, klasszikus lírai forma. Szereplõi a lírai én és
a megszólított te. A Weöres Sándor-vers lírai énje hangulatteremtõ, egy vilá-
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got megformáló képekkel indít, és a tárgyi világot megmozdító, életre keltõ
metaforák sorozatával vall szerelmet megszólítottjának. Meggyõzõ erejét
nem a nyelvi szint, hanem a képi világ szintje hordozza (a szeretlek szó elõ
sem fordul a szövegben), mégis egyértelmû, hogy elutasítás esetén nemcsak
a lírai én szûnik meg létezni, de a világmindenség maga lesz menthetetle-
nül szegényebb. Közben a szerelem maga is halálos fenyegetés a lírai én
számára, hiszen a köznyelvi metafora (a lángra lobbanó szív) továbbépíté-
se („Hogyha kigyullad a szívem, a kóc”) a halál közvetlen okozója.

Látszólag a másik vers is képekkel dolgozik. Ám a „Cintányér a tenye-
rem” egyszerû állítás (nem kép: egyszerûen a bohóc tenyerére kötözött
cintányérról van szó). Az Orrom krumpli,/sze-
mem szén pedig annyira elcsépelt (krumpli
orrú), hogy még akkor se hatna, ha tény-
leg metafora volna. De még ez sem biz-
tos. Kép ezután pedig végképp nincs
az egész szövegben. Itt is szeretetrõl
(szerelemrõl?) van szó, de megint
csak látszólag. Az Adytól csent szó-
kapcsolat (Szeretném ha/szeretnél)
erre utalhatna, de néhány sorral ké-
sõbb kiderül, csak pénz szeretetérõl
van szó: ha szeretsz, velem nevetsz,
mondja a szöveg, de csak az nevethet,
aki fizet, akinek nincs pénze, az nem ne-
vethet, sõt az ilyet egyenesen elküldi a bohóc
(a lírai én).

Talán ennyi is elég annak bemutatására, hogyan leplezi le önmagát egy
hazug szöveg. Másfelõl az is látható, hogy a nyelvi szinten könnyû ha-
zudni, ám költészetté a hazugság sohasem válik. Arra is érdemes utalni,
(és ez a terjedelemmel is összefügg), hogy a gyenge verselõk rendre túlír-
ják a szöveget. Ha Gazdag Erzsi a második strófa végén abbahagyja, leg-
alább ez az érzelmi üresség nem leplezõdött volna le. Hogy mennyire túl-
írással van dolgunk, azt az is jelzi, hogy a végére rohamosan romlik a for-
ma is. A nevetés–fizetés rímpár is igen gyenge már, de már ezért is a ma-
gyar nyelvet kell feláldoznia a szerzõnek: ilyen kezdõdik a fizetés (helyes)
magyar mondat nem létezik, mint ahogy a záró strófa nyelvi formája is
rettenetes, és csak a gyenge ragrímet szolgálja.

De ennél többrõl van szó. Arról, hogy a Gazdag Erzsi választotta forma
egyszerûen nem bír el ennyit. Irodalomelméleti közhely, hogy minden
vers (szöveg) önálló formateremtõ erõként mûködik. Persze önálló for-
máról ebben az esetben igazán a vers kezdeténél sem beszélhetünk, in-
kább csak megverselt szövegrõl. De, mindenesetre, adott egy kibontakoz-
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ni kezdõ forma: egy valójában kétütemû hetesekbõl álló sorpár, amelyet
már az elsõ versszakban értelem/hangsúly-ellenesen tördel kettõbe a szer-
zõ. Ez a merev tördelés felerõsíti a formát: hangsúlyos verselés, 4 + 3-as
ütembeosztás. Az elsõ két sor így rímtelennek adódik, a harmadik sor (új-
ra 4-es) rímtelensége erõs várakozást kelt, amelyet felold a negyedik sor:
kialakul az xaxa félrímes forma, és a strófa véget ér. Megvan tehát a vers
formája, ezzel a várakozással kezdünk bele a második versszakba: az
megerõsíti ezt a formát, amely innentõl tulajdonképpen a végtelenségig
ismételhetõ, csak az a kérdés, minek, hiszen egyre érdektelenebbé válik.
A forma lehetõségei itt kimerültek. (Elképzelhetõ volna esetleg egy olyan
folytatás, amelyben a harmadik versszak az elején megbontja ezt a for-
mát, de a végére visszatérne a kezdethez, és le is zárulna a vers.)

Minden vers (szöveg) formateremtõ elvként mûködik, mondtuk az
imént. És ez nem csak a mereven tekintett külsõ formára igaz. Ha meg-
nézzük a Gazdag Erzsi-vers elsõ strófáját, látható, hogy a (címben elõre
jelzett módon) a lírai én (a bohóc) beszél. Az elsõ két sor a bemutatkozás
(Jancsi bohóc/a nevem), a második kettõvel talán egy önleírás indul el
(Cintányér a/tenyerem.). Nyilvánvaló várakozással fogadjuk a második
versszakot, úgy tûnik, az önleírás még folytatható, de az is lehet, hogy a
cintányér irányában halad tovább vers. A második versszak elején aztán
kiderül, az önleírás folytatódik (Orrom krumpli/szemem szén). A leírás
folytatására számítunk, de (és ez jó) váratlanul egész más síkra lépünk: az
eddig egyszemélyes szöveg, amely a lírai énrõl szólt, hirtelen kétszemé-
lyessé változik. A bohóc második személyben megszólít valakit, kapcsola-
tot teremt, egyúttal ennek a kapcsolatnak a minõségi megerõsítését kéri
(Szeretném, ha szeretnél). Ez a síkváltás le is zárja a formát. Mondhatni,
erre nincs tovább.

Gazdag Erzsi is nyilván érezte ezt, ezért új kezdettel próbálkozott. A
következõ versszak az önleírás folytatása, de valójában semmi újat nem
tesz hozzá az eddigiekhez. Csak toldozgatás, ami történik, és ez így megy
most már végig. A negyedik versszak megint új dologba vág bele
(Kezdõdik/a nevetés), de igazán ezzel sem tud mit kezdeni. Sõt, ennek az
ide egyáltalán nem illõ ötletnek a kibontása vezet el a szöveg önfelszámo-
lásáig. Errõl beszéltünk korábban: szó nincs kapcsolatról vagy szeretetrõl,
csak a pénz beszél, mondja az utolsó strófa (Ha nincs pénzed/ne nevess).

***

Persze talán felesleges a ponyva ellen hadakozni, hiszen régen se volt ez
másként, Míg mondjuk egy ausztriai városban „hájas kalmár, hálósüvegben
hortyog dagadó dunyhái közt. Széplelkû nõje Schillernek, a nemrég elhunyt
fiatal, német poétának verseit olvassa,” addig itt nálunk, valahol a pusztán
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„nénike félreteszi Pokolkõi Vendel érdekfeszítõ történetét.”19 Angyal Bandi
ponyván árult történetét is a maga idejében biztosan többen olvasták,
mint a kortárs Csokonai verseit.

De ha így van, akkor könnyen arra olyan következtetésre juthatunk,
hogy úgysincs mit tenni. Meg hogy a gyermeklírának nincsenek is sajátos
vonásai. 

Csak jó és rossz irodalom van. 
Ez egyfelõl persze igaz. Mint ahogy az is, hogy a jó irodalom sohasem ár-

talmas. Egy két-három éves gyereknek nyugodtan elkezdhetjük felolvasni
Tolsztoj Háború és béke címû mûvét: nem fog neki megártani. (Nyugodtan
otthagy bennünket a harmadik-negyedik mondat után, esetleg jóízûen el-
alszik, ha esti mesének olvassuk, mert elringatja a szülõ biztonságot adó
hangjának monotonitása).

Másfelõl azonban tapasztalatból mégis tudjuk, hogy nem így van: hogy
a jó gyermekverset némi gyakorlattal fel lehet ismerni (és persze meg le-
het különböztetni a rossztól). Talán éppen a ponyvánál szerzett tapaszta-
latok segíthetnek ebben.
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