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1. A gyermeklíra 
és a képvers viszonyáról

A képversek alapvetõ recepcióbeli és befo-
gadáspszichológiai kérdéseket vetnek fel a gyer-
mekköltészet tanulmányozásában: képes-e vagy
képtelen befogadni a gyermekolvasó a képverse-
ket? A képvers (legegyszerûbb változatában: a vers
mint önmaga illusztrációja) vagy a szövegvers (és
a kép mint hozzárendelt illusztráció) hatékonyabb
a befogadásban? A gyermekköltészet klasszikus
mûfaja, a szövegvers tartalmaz költõi képeket (ha-
sonlatot, metaforát, szimbólumot, szinesztéziát
stb.), melyek a befogadó fantáziájára, tapasztalata-
ira hagyatkozva képzeteket idéznek fel az olvasó-
ban. A képvers viszont a fantáziát megelõzve lát-
hatóvá teszi a képet, megjelenítve lemond a ha-
gyományos költõi képekrõl, és összetett mûfajvál-
tozatként bonyolultabb befogadásmódot sugall.
Az olvasó dilemmahelyzet elé kerül: hagyomá-
nyos megközelítésben választhat a festmény/kép
és vers/szöveg között; a képvers szegényebb a fest-
ménynél, és kevesebb a versnél. Produkcióesztéti-
kai szempontból ezek a mûfajok már anyagaikban
és eszközeikben is eltérnek egymástól: a versé a
szó és a szókapcsolat, a festményé a vonal és az
idom. Mindkettõ azonos szinten áll a produkció-
ban, és a maga mûfajában mindegyik egyenértékû
önállóság, önálló érvényûség, ha sajátos mûfaji kö-
töttségnek van is alárendelve. A képversalkotás-
ban kevés a kötöttség, nincs törvény és szabály,
csak meglepetés, váratlan felismerés van a recep-
cióban, a produkcióban pedig folyamatos kísérlet
a befogadó felszabadítására a megszokott olvasási
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technikák alól. Legfõbb cél, hogy a versolvasó a szerzõvel együtt fedezze fel a rejtett
mélységeket, ismerje fel a másfajta dimenziót a horizontális kiterjedésû világban, eh-
hez pedig nem elég a szó, dimenzionált kép is kell hozzá. A kettõ felhasználtsági ará-
nyát a költõi szándék, a választott téma és a hagyományhoz való viszony egyaránt
meghatározhatja. Nemes Nagy Ágnes A galamb leszáll címû versében egyfajta egyen-
súlyra törekszik a képvers és a szóvers arányát illetõen. A vers képi része illusztrá-
cióként szolgál a szövegszerû második versszakhoz, ez utóbbi felfogható az elsõ
versszak értelmezéseként is. Imreh András Hold címû versében a téma határozza
meg a teljes alkotást, elsõsorban annak formai-képi jellegét. Kovács András Ferenc
Kõkereszt címû verse viszont többszörösen is hagyományközpontú alkotás; a válasz-
tott tartalom és forma az erdélyi barokk világát idézi. 

Az intermediális alkotások (képversek, hangversek) átjárhatóvá teszik a különfé-
le mûvészetek (képzõmûvészet, zene, irodalom) közötti határokat, a befogadásnak ez
a kettõs alternatívája önkéntelenül is ellentmondásba kerül a konvencionális mûvé-
szetfelfogással és irodalomértéssel. Az alternatív költészeti irányzatok (avantgárd,
neoavantgárd) alkotói egyrészt a poézis vizuális lehetõségeit kutatva alkották/ják
mûveiket, másrészt mûvészetszemléletükben szétválaszthatatlan az elmélet és az al-
kotás (pl. Apollinaire). A magyar gyermekköltészetben sem elméleti, sem pedig al-
kotói szinten nem alakult ki a klasszikus értelemben vett és a felnõtt költészethez
fogható markáns alternativitás (Kassák Lajos, Papp Tibor). Esetében a vizuális (és
akusztikai) költészet elsõsorban nem új (a maga jellegében elõíró) mûfajként hatá-
rozható meg, hanem új kifejezési formaként (formakísérletként), mely a nyelvhasz-
nálat intermediális lehetõségeinek kihasználásában érdekelt. A gyermekképversek
szerzõiben kevésbé tudatosult az a szándék, hogy kísérletezõ formaként minden al-
kotással szükségképpen körülírják annak határait, ezzel együtt a befogadás határait
is, egyben kijelöljék megértési-értelmezési küszöbeit is. Sz. Molnár Szilvia koncep-
cióváltásnak, szemléletváltó törekvésnek tekinti az avantgárdnak ezeket a gesztusa-
it: a történeti avantgárd irányzatok szintetizáló, összmûvészeti törekvése számolta
fel a klasszikus mûfaji kategóriarendszert.1 Ezt az alkotásbeli megrázkódtatásokkal és
kockázatokkal járó mûfajváltó poétikai kalandot elkerülte a modern magyar gyer-
mekköltészet, helyette egyebekkel kísérletezett: az idõmértékes és nyugat-európai
verselési módokkal, valamint az összetett költõi képek (szimbólumok, szinesztéziák)
és retorikai eljárások meghonosításával. Az experimentális költészet lényege egysze-
riségében és utánozhatatlanságában mutatkozik meg, ellenállva mindenféle katego-
rizálásnak, irányzatokhoz való tartozása is inkább az irodalomtörténeti tájékozódást
segíti, mintsem a megértést. A magyar gyermekirodalmi kanonizáció is a kategorizá-
lást, az irodalomtörténeti besorolást szorgalmazta, elhanyagolva a megértési alterna-
tivitásokat. Ezért van elvitathatatlan aktualitása Sz. Molnár Szilvia következtetésé-
nek: „A mûvek értelmezését sokkal inkább a befogadói oldal szempontjai segíthetik,
annak a vizsgálata, ahogyan a mû megjelenik: elolvassák, meghallgatják és megtekin-
tik. Az experimentális alkotások új formáját tulajdonképpen a formanyerés jelenthe-
ti, a mûveknek az a befogadói kódoltsága, amely már a mû percepciójában (a forma-
nyerés folyamatában) számít a nézõ/olvasó aktív együttmûködésére.”2 Ezt a megálla-
pítást továbbgondolva és választott témánkra alkalmazva, elmondhatjuk: a vizuális
gyermekköltészet, bár a fogalmiságot látvánnyal igyekszik pótolni, megmarad a
könyvszerû befogadási módok határain belül, és kevés érdemi tapasztalatot nyújt a
költészet medialitásának poétikájáról. A mai recepció a modernség korához hason-
lóan a megalkotottság, a „kísérlet” felõl igyekszik megközelíteni az egyes alkotásokat,
holott a hatvanas-hetvenes évek neoavantgárdja óta az intermedialitás a korszerû
mûvészet és irodalom új formájaként van jelen, és mint megismerési tapasztalat, ill.
szemléletmód megelõzi a szerzõi/befogadói intenciót. Ezzel az a priori megismerési60
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létmóddal egyszerre felszabadítója és megkötõje a vizuális gyermekköltészetnek: fel-
szabadítja a klasszikus hagyományok formai kötöttségei alól, és meghatározza for-
mabontó szemléletét. 

2. Képversek a magyar gyermeklírában 

A magyar gyermekirodalomban a modernitás egybeesik a felnõtt költészet neoa-
vantgárd korszakával, az így kialakult szimultaneitás elõnyt jelent a költõk számára:
termékenyen kamatoztatják tapasztalataikat a gyermeklírában. Ezzel magyarázható,
hogy Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Tamkó Sirató Károly gyermekverseiben
egyaránt találunk avantgárd és neoavantgárd motívumokat. Mivel a gyermeklírában
meghatározó jellegû a jelenlétük, alternatív változatban is modellértékû alkotásaik
vannak. Számukra nem a vers és látvány egysége vagy ellentéte, hanem a vizualitás
ábrázoló vagy nem ábrázoló volta jelentette a dilemmát. Alkotásaik továbbfejlesztett
versekként foghatók fel, vagyis a versszövegek egyes részleteiben felbukkanó megol-
dások, megoldási lehetõségek továbbfejlesztéseként. A szabályos metrumokhoz is
igazodó szöveg írásképe a maga egészében valamilyen képi ábrázolást ad. Ahhoz a
típushoz tartoznak, amelyet a modern költészetben Apollinaire nyomán kalligram-
mának nevezünk. Mûfaji sajátosságai: a sorok nem egyenes, hanem rajzos nyomdai
szedése és a grafikus-fotografikus képelemek beiktatása révén bonyolultabb ábrák is
lehetnek. A vizualitás eltúlzása inkább képzõmûvészeti, mint irodalmi produkciók-
hoz vezethet. Sík Csaba Kassák Lajos képversei kapcsán hívja fel a figyelmet a
képversírás ilyen jellegû buktatóira: „A költõit nélkülözõ vizuális kompozíció, a gra-
fikai-festõi szerkezetet csupán imitáló, nem teljes értékû képvers, ahogy szín és for-
ma teljes értékû szerkesztése nélkül nincs absztrakt festészet.”3

Nemes Nagy Ágnes A galamb leszáll címû alkotásában egyszerre van jelen a kép-
vers és a szövegvers, azaz a képszerû megjelenítés és a szövegszerû leírás. A képvers-
re leginkább emlékeztetõ elsõ szakasz a földre leszálló galamb harangszerû mozgá-
sát ábrázolja. Képzõmûvészeti kísérlet a szavak grafikai elrendezésére és jelentéstar-
talmuk képszerû kiábrázolására. A költõ azokat a láthatatlan, elképzelt térbeli hatá-
rokat jelöli ki a szavak segítségével, amelyeket a galamb a szárnyaival rajzol meg. Ez
a láthatatlan harang képmetaforaként van jelen a versben, a költõi invenció forma-
játékaként. A szövegmetafora, a képzeletbeli harang nyelvét adó galamb az aktívabb,
a mozgásban lévõ verselem, a képvers „grafikusa”, ezért irányul rá a befogadói figye-
lem. A költõ is egyfajta csodaként írja le a második szakaszban, benne visszautalá-
sokat is találunk az elsõ szakaszra (pl. „réz-harang”).

Weöres Sándor Keresztöltés címû verse pszeudokalligrammának tekinthetõ; elsõ
ránézésre hagyományos versgrafika (verssor és versszak) tûnik elénk. Ám ennél sok-
kal többet rejt a vers: a szöveggrafika megfejtésének a kulcsa a címben van, egyfajta
utasítást találunk benne a szöveg olvasásához és megfejtéséhez. Az olvasási techni-
ka azonos a népmûvészetbõl ismert keresztöltéses technikával: „Laposöltések ke-
reszt alakban egymásra fektetett változata, melyeknek egyenlõ nagyságát, egyenle-
tességét az alapanyag átöltött szálainak számolásával biztosítják. Átlósan, egymástól
egyenlõ távolságban laposöltésekbõl sort varrnak. A sor végén megfordulnak, s el-
lenkezõ irányban ugyanilyen módon visszafelé haladva minden öltést keresztez-
nek.”4 Weöres versében a többnyire szótári alakban, toldalék nélkül elõforduló sza-
vak lehetõséget adnak különbözõ nyelvtani és értelmi kombinációkra, szokatlan és
meglepõ jelentéstartalmak generálására. Szerdahelyi István irodalomelméleti mun-
kájában az évszázados hagyományokra visszatekintõ hasított vers mûfajához sorolja
a Keresztöltést. Benne a versszakok nem egymás után sorakoznak, hanem egymás
mellett állnak, és szövegük a strófák sorainak egymásutánjában olvasva éppúgy ér-
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telmes, mint akkor, ha az egymás melletti strófák azonos sorszámú sorait egyvégté-
ben olvassuk.5

A kortárs gyermeklíra újra felfedezte és aktualizálta a maga számára a hagyomá-
nyos, egyszerûbb (piramis, kör, váza, kehely, kereszt stb.) formájú képverset. Azt a
görögök tekhnopaignionnak, a rómaiak carmina figuratának nevezték. Bennük a sza-
bályos metrumokhoz is igazodó szöveg írásképe a maga egészében valamilyen képi
ábrázolást ad. Kovács András Ferenc Kõkereszt címû képversének legalább három
olyan referenciáját tudjuk kimutatni, amelyek Erdély mûvelõdéstörténetére utalnak,
közös motívumuk a kereszt. A keresztforma megidézésével Erdélynek a barokk ha-
gyományokhoz való kötõdését jelzi a költõ. A képalakzat szimbolikus kapcsolatban
áll a vers tartalmával, együttesen szolgálják a fenségest mint esztétikai minõséget. A
barokk képvers kedvelt szimbolikus formái voltak még: a szív, az oszlop, a láng, az
orgona, a tojás, a kard, a korona, a lant, az oltár, a kehely stb. A vers további referen-
ciatartományához tartoznak még a csíki székelyek Mária-himnuszai és imái is. A
hangjukon megszólaló versbeszéd és verszene, ill. a tárgyi utalások sorozata adja a
vers ünnepélyes, emelkedett hangulatát. A Mária-himnuszok imádságos kezdõ for-
mulája („Üdvözlégy, Mária!”), a jelzõs metaforák („Mennyeknek rózsája, törékeny
némaság!”), az erdélyi katolikus vidék, az ún. „szentföld” településnevei (Kászonok,
Gyímesek, Csíki-medence) közös paradigmasorba szervezõdnek Kovács András Fe-
renc versében. További mûveltségélmény a Szent István-i gesztusra való hivatkozás,
a „patrónánk” kifejezés a magyarságot oltalmába vevõ Szûz Máriára utal, a hozzá in-
tézett fohász („tekints reánk”) pedig ennek az oltalomnak ma is szükséges voltára
utal. Végül a verskereszt az erdélyi katolikus templomok körül található évszázados
mohás kõkeresztek látványát is megidézi az olvasóban, ugyanis korábban hagyo-
mány volt a cinterembe temetni az elhunytakat. Az évszázados kõkeresztek jelenlé-
te a székely erõdtemplomok körül történelmi idõket idéz.

Jász Attila Újévi köszöntõ címû verse a barokk kori versalakzatok modern adap-
tációja. A költõ a hagyományos újévi köszöntõt, jókívánságot szokatlan formában,
ám stílszerûen közvetíti, a szavak játékos grafikai elrendezése a pezsgõspoharat idé-
zi. A szöveg lineáris olvasata váltakozik a fentrõl lefelé történõ olvasattal. 

Imreh András Hold címû képverse a barokk hagyomány és a modern költõi in-
venció eredménye. A szöveggel és a formával való kreatív játék egyéni megoldáso-
kat eredményez, mindez a választott verstárgy, a hold sajátosságaira mint inspiráló
forrásokra vezethetõ vissza. Imreh András képverse a hold alakváltoztatásait, ciklu-
sait jeleníti meg: a holdtöltét, a teleholdat és a fogyó Holdat. A szavak elrendezése,
a teljes szöveggrafika ezeket a holdfázisokat érzékelteti. Az alakját változtató hold
határozza meg a versnek nemcsak képi, hanem szövegszerû befogadását is, alkalmat
adva többféle olvasási módra is: hagyományos lineárisra, fentrõl lefelé és lentrõl fel-
felé történõ szövegolvasásra. Ez a befogadásbeli rapszodikusság összhangban van a
költõ emlékidézõ gesztusával, a teljesen szubjektivizált és fragmentált gyermekkori
emlékek versbeli megjelenítésével. Mindez sajátos képverstechnikát eredményez: az
éjszakai holdfényben tükrözõdõ képek azonosak az emlékezetben visszatükrözõdõ
gyermekkori képélményekkel. Ennek az emlékidézésnek a Holdon kívül tárgya még
a háztetõ és a kémény, a Hold grafikai képe mellett ezek a stilizált emlékképek alkot-
ják a képvers konkrét tárgyi referenciáit. 

Verbõczy Antal Hóember címû képverse Lovász Andrea és Tunyogi Katalin Ma-
gyar nyelv. Tankönyv a II. osztály számára címû tankönyvben jelent meg.6 Az eddig
tárgyalt képversekhez képest ebbõl hiányzik a mértéktartó egyensúly, a visszafogott
harmónia tartalom és forma, szöveg és kép között. A szöveg megõrzi hagyományos
retorikai-poétikai elemeit: rím, jelzõk, megszemélyesítések, metaforikus beszédmód.
Továbbviszi a hagyományos befogadási technikát, a jobbról balra történõ olvasást,62
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viszont nem mûködteti a képolvasást, vagyis az egyszerre látás képességét, a fentrõl
lefele történõ befogadást. A képi formának, a vizuális komponensnek alig van funk-
ciója, nem vonja magára, illetve nem köti le a befogadói figyelmet. Az üzenet bemu-
tatásának ez a módja lassítja az információközlés ritmusát, a látásunkra ható kép, jel-
zés gyors feldolgozása nem kompatibilis a cselekmény, a történés hagyományos, li-
neáris kibontásával. Továbbá zavaró a telítettség látványa, valójában hóemberkon-
túrba gyömöszölt versszöveggel van dolgunk, holott láttuk, hogy a jó képversben
diszkréten visszahúzódik a hagyományos értelemben vett versszöveg, és elõtérbe lép
a vizualitás, a képforma. 

Amint a bemutatott képversekbõl is kiderül, a vizuális költészet elgondolása
szerint az irodalmi szöveget ún. scriptovizuális egységgé kell komponálni, és az
ilyen alkotások (konstellációk, piktogrammok, ideogrammok vagy német kifejezés-
sel Sehtextek) nemcsak olvasmányként, hanem látványként is jelentõsek. A hagyo-
mányos balról jobbra haladó olvasói módtól eltérõen jobbról balra, függõlegesen
fentrõl lefelé és lentrõl felfelé minden irányban olvashatók.7 Ezekbõl a szövegekbõl
az is kiderül, hogy az avantgárd/neoavantgárd gyermekirodalmi jelenléte nem a ha-
gyományos költészet elleni lázadást, a vele való szembefordulást képviseli, hanem
adaptáció, és indítéka poétikai jellegû: formakeresés, formaújítás. Az avantgárd lá-
zadó, mindent újraértelmezni akaró lendülete helyett kiegyensúlyozottságot, vi-
szonylagos harmóniát találunk. Kevés olyan alkotás van, amely dinamikusan le
akarná rombolni a versszerûség határait. A gyermekköltészeti hagyomány iránti to-
leranciával magyarázható, hogy például a svéd gyermekverseknek nagyobb hatása
volt a magyar gyermeklírára, mint az avantgárdnak. A képversek esetében inkább a
formák emlékeztetnek a világértés és -értelmezés új irodalmi minõségeire, sokszor
ismerõs alakzatok köszönnek vissza bennük a magyar és a nemzetközi képversírás
hagyományából.
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