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Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 2006-ban ünnepelte fennállásának 15. év-

fordulóját. 1991-ben még csak tervek, elképzelések léteztek, Beke Sándor, az in-
tézmény igazgatója ezekből teremtette meg a több mint másfél évtized alatt za-
vartalanul működő és egyre bővülő kiadót, mely az elmúlt 19 év alatt tekintélyes 
művelődési intézménnyé vált. Az erdélyi magyar irodalom ma már elképzelhetet-
len e könyvkiadó nélkül, mely megalapítása óta egyből az országhatárokon túl is 
ismerté vált. 

Az Erdélyi Gondolat kiadó felvállalta a különböző tematikájú művek gondo-
zását, szerkesztését, kiadását. Nem véletlen, hogy a szépirodalmi, tudományos, 
néprajzi, szociográfiai, művelődéstörténeti, nyelvészeti és egyéb tárgyú könyvek 
mellett a kiadó vezetősége fontosnak és szükségesnek tartotta, hogy — különös 
tekintettel a mai televíziós, számítógépes világra — a gyermekekkel megszeret-
tesse az olvasást, a könyvet is. Ennek érdekében a legnagyobb szerzőket is sike-
rült mozgósítani, és ennek eredményeképpen 1991-től a 2006-os esztendőt bezá-
rólag összesen 36 könyv jelent meg a gyermekolvasók számára a kiadó jóvoltá-
ból, ezekből 10 verseskötet, két vegyes anyagokat tartalmazó antológia, valamint 
23 prózakötet, köztük két antológia és egy gyűjteményes kötet. A gyermekiro-
dalmi anyag a legkisebbektől 13-14 éves korig minden magyarul beszélő vagy ta-
nulni akaró kis és nagyobb gyermekhez szól, a hagyományos meséktől kezdve a 
magyar történelmi személyiségekről és a földrajzi-természeti képződményekről 
szóló mondákig, legendákig és a nagyobbacska iskolások, serdülők számára írott 
ifjúsági irodalomig. 
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„Az első versek, melyeket megismertem, gyermekversek voltak, és még mie-

lőtt magam el tudtam volna olvasni őket, már beleszerettem a szavaikba, csak a 
szavaikba. Amit a szavak jelentettek, jelképeztek vagy kifejeztek, az nagyon má-
sodlagos jelentőségű volt, csak a hangzásuk számított, az, ahogyan először hal-
lottam őket a távoli és érthetetlen felnőttek ajkáról, akik, úgy látszik, valami rejté-
lyes okból, az én világomban éltek. És ezek a szavak annyit jelentettek nekem, 
amennyit a harangkondulás, a hangszerek hangja, a szél és a tenger zúgása, az eső 
kopogása, a tejeskocsik lármája, paták csattogása a kockaköveken vagy az ablak-
párkányon az ágak zörrenése jelenthet olyasvalakinek, aki születésétől fogva sü-
ket, és egyszerre valami csoda folytán hallani kezd” — vallja Dylan Thomas (A 
líra ma, 232). Továbbá elmondja, hogy ha a gyermek megszereti a hozzá szóló 
verseket, esetleg költővé válhat, mint ő, de ha nem, akkor is a költészet értőjévé, 
olvasójává, versszerető felnőtté. 

A fentiekből is következik, hogy gyermekverset írni komoly, nagy felelősség, hi-
szen a jövő generáció olvasóvá-versolvasóvá nevelése áll vagy bukik azon, mennyire 
sikerül megkedveltetni kisebb és nagyobb, óvodás- vagy kisiskolás korú gyermekek-
kel a költészetet, a ritmust, a rímeket, a képes beszédet, fognak-e serdülő- és ifjú-, il-
letve felnőttkorban „igazi” verseket is olvasni, nemcsak kötelező, hanem fakultatív 
olvasmányként, vagyis élvezetből, netán kedvet kapnak maguk is a versíráshoz.  

Ezt a nemes célt szolgálják az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónak a megalapí-
tása óta, a kiadó első könyvének megjelentetése időpontjától számítva 1991 és 
2006 között publikált gyermekverskötetei is, amelyek szerzői: Ráduly János két kö-
tettel, Beke Sándor három kötettel, Kercsó Attila, Papp Attila, P. Buzogány Árpád, 
K. Kovács András, Baricz Lajos egy-egy kötettel, valamint az Elek apó Cimborája és 
a Megszólal az aranycsengő című karácsonyi antológia. 
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Ráduly János 

„árnyékok lakodalma” 
és szitakötőtánca 

 
Ráduly Jánosnak két kötetnyi gyer-

mekekhez szóló verse is megjelent. Az 
első kötet címe: Az árnyékok lakodalma 
(1995), Miklósi Dénes modern rajzú il-

lusztrációival. A kötet az évszakok vál-
takozását nyomon követve négy részre 
oszlik. 
Tavaszfény című első részében az év-

szak szépségei elevenednek meg han-
gulatos — néha felnőtt verseknek is 
beillő — darabokban: „Este későn / 
már a csönd is / fáradt, / erdőn-
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mezőn / vet magának / ágyat, / s míg 
a dunyhán / pihenteti / testét, / csillag 
őrök / vigyázzák az estét” (Este későn). 
Többi versében is a megszemélyesítés 
játssza a fő szerepet (Rügy-vita, Tavaszi 
vers, Rozmaring, Márciusban). Kedves, já-
tékos hangú, dallamos versikékkel kö-
zeledik a gyermeklélekhez: „Olvad a 
hó / Fény-anyának / gyarapszik a / 
melege, / a fa ágán / bontja szárnyát / 
kotlóaljnyi / rügycsibe” (Olvad a hó). 
Ezek közül nem hiányoznak a kedves 
kis állatok sem (Kati-bogár, Medvebocsok, 
A boci, Tévét néz a csibesereg, Csöpi a ku-
tyám). Legötletesebb közülük talán A 
boci: „Szomorú a boci, / bőg az isten-
adta, / fájdalmas hangjától / megre-
meg a pajta. / Ne sírj boci, mamád / 
tejért ment a rétre, / mindjárt jön, hisz 
nem kell / sorba álljon érte”. 

A Nyári ég című második rész is el-
sősorban a természetről szól: Nyár van, 
Illatvásár, Zápor, Sír, Búsul a felhő, Szür-
kület, Kél már a Hold, Tágas mezőn stb. 
Ezekben a versekben is a táj elemeinek 
megszemélyesítése uralkodik: „Tágas 
mezőn / kék-szalagos / búzavirág / 
mosolyog, / mosolyára / rábólintanak / 
igenlően a / pipacsok” (Tágas mezőn). 
Az állatok itt is jelen vannak a versek-
ben: Kacsák, A suhanc fóka, Furcsa mozgás. 
Ez utóbbiban a macska „ugrik, nyargal, 
szökken”… „Könnyed, mintha szellő 
volna, / mintha maga a nyár volna”. 

Ebben a ciklusban jelenik meg elő-
ször a költő unokája, a kis Janka, aki 
— a versek tanulsága szerint — beara-
nyozza nagyapja életét. Tündérkertben 
című versében: „Janka öntöz. A víz-
csöppek / ezer Napként tündökölnek. 
/ Tündérkert a Janka kertje, / tündér-

rózsák nyílnak benne. / S tündérkert-
ben tündérillat, / attól mámoros a csil-
lag”. A Nap is Janka mosolyából sző 
abroszt az ég asztalára (Janka mosolyá-
ból). Játékos formában megjelenik a 
nyár egyik kísérője: a szél, sőt, a vihar 
is (Fönn a hegyen, Hét határon, Ne bosz-
szantsd a szelet). Meseszerűvé válik a 
harmat keletkezése is: „Kél már a Hold, 
ballag, / csillag-úton baktat. / Sápadt éji 
vándor, / csöndes szavú, jámbor. / S 
nyomában, hol eljár, / ezüst harmat szi-
tál: / fáradt szeme könnye / hull, pereg 
a földre” (Kél már a hold). 

 

 
 
A harmadik ciklus címe: Őszi kike-

rics. A címadó versben a felnőtt olva-
sók figyelhetnek föl az impresszionista 
ábrázolásmódra: „Völgy ölén, domb 
hajlatán / kikerics tündérleány. / Lila 
szemüvegén át / lila az egész világ. / 
Lila rét, lila erdő, / lila ég, lila felhő, / 
lila füvek, lila fák, / lila fénnyel izzó 
láng, / lila Hold, és lila Nap, / lila őszi 
hangulat”. A színek más verseiből sem 
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hiányoznak: Janka hangja szivárvány-
színű (Janka énekel), hajnalban viszont 
sűrű köd üli meg a tájat (Hűvös hajnal). 
Az őszi természet szépségei mellett 
(Nyárutó, Őszelő, Hajnal) megjelenik a 
nyuszi és a mókus, a gyerekek e két 
kedvenc állata (Az okos nyuszi, Kedvetlen 
mókusnak), de Janka babája és Tata bána-
ta is, amikor a kis unoka haragszik vagy 
makrancos. Az alma is azért ring az 
ágon, hogy Janka ölébe hullva örömöt 
szerezzen a kislánynak (Érett alma): „S 
mikor Janka / foghegyesen / a fa alá / 
érkezik, / hull az alma, / Janka pedig / 
örömében / fölvisít”. Az ősz hozta el 
az árnyékok lakodalmát is, hiszen reg-
gel még csak árnyék-kölykök, de „Dél-
től estig nagyra nőnek, / estére kész 
nagylegények. / Leánykérni elindulnak, 
/ Csillagszekéren vonulnak, / Holdkis-
asszony / a menyasszony, / ju-ju-juj! 
(Az árnyékok lakodalma). 

A tél is szép, ha ezúttal a hópely-
hekből menyasszonyok válnak a költő 
képzeletében, mint a ciklusnak címét 
adó versben (Hópehely-menyasszonyok). 
Az Igazi tél című költemény játékos 
hangutánzása is vidámságot sugároz: 
„Csingilingi / szán csilingel, / ül a szá-
non / egy hóember”. A rövid, hangu-
latos téli versikékben Janka mellett más 
gyermeknevek is megjelennek: az aka-
ratos Tihamér, aki megfázik, mert szó-
fogadatlan, és a hóban hömpörög (Ti-
hamér), és Zsolt, a dicsekvő, aki azt ál-
lítja, hogy leszedi a csillagokat és a Na-
pot, de a természet megcáfolja őt: 
„Zsolt dicsekszik újból, folyvást: / — 
Zsebre vágom a földet… / Hej, de ak-
kor / szavát ki hallgatja meg? (Zsolt, a 
dicsekvő). E kis „tanítómesék” mellett a 

szerző egy „szeszélyes” telet is bemutat 
a Hótalan a január, Liba-galiba, Sárkány-
fogú tél van című verseiben. A gyerekek 
télen hóra, fagyra várnak, de az se baj, 
ha már zajlik a jég, mert közeledik a ta-
vasz: „Megreccsent a tél hatalma, / zaj-
lik a jég a vízen / bolyhosodó fények 
által / százszorszebb tavasz üzen” 
(Zajlik a jég). 

Ráduly János második gyermekvers-
kötete 6 évvel később, 2001-ben jelent 
meg. Szitakötőtánc című könyvét Mol-
nos Zoltán illusztrálta, rajzait az egé-
szen kicsi gyermekek is élvezhetik. 

 

 
 
Ez a kötet nem oszlik ciklusokra, de 

központi témája szintén a természet, a 
különböző évszakok változásai. A Kicsi 
tavasz, Kibomlott a barka, Bárány béget, 
Tavasztűz, Április, Tavasszal, Cseresznye-
fánk, Pipe mondóka stb. című versek a 
tavasz jelenségeit, sokszínűségét tárják 
a gyermekek elé, gyarapítva így szókin-
csüket, kifejezőkészségüket, a számuk-
ra is közérthető metaforákkal: „Ta-
vasszal a / rét, mező / hímzett se-
lyemkeszkenő. / A kéklő ég / nagyka-
lap, / meleget ont / fönn a Nap” (Ta-
vasszal). A Biztató című versben alliterá-
ciókat, tőismétléseket használ a költő: 
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„selyemvirág, selymesedj!”; „Gyöngyö-
södjél, gyöngyvirág;”, „Csengettyűfű, 
csengessél!”; „Pártavirág, pártásodj, / 
farkasfog, ne farkaskodj!” A Májusi vers 
gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt 
szólhat: „Májusi zöld remény, / kézfo-
gás melege, / költözz már, épülj be, / 
épülj szívekbe, / lombosodj, bokrosodj 
/ erdőnyi örömmé, / változz át mo-
sollyá, / selyemszép hűséggé”. 

A többi hónapra, évszakra jellemző 
természeti jelenségek sem hiányoznak 
a kötetből (Macska-álom, Szitakötőtánc, 
Szeptember, Fázik a szél, Őszi vers, No-
vember, Kóródal, December, Téli éj, A tó je-
gén, Hóember, Farsang, Február). A köl-
teményekben uralkodó szókép a gyer-
meki képzeletvilágot leginkább meg-
mozgató megszemélyesítés a Két testvér, 
A tél tenyere, Hallod-e szél, Fázik a szél?, 
Őszi vers, Vacsoracsillag stb. versekben: 
„— Sárga selyemkeszkenőt / varrok a 
határnak. / — Őszapóka bátyám, / mi 
dolga van kendnek? / — Kádat, hor-
dót degesztek / a szüretelőknek”. (Kér-
dezgető). „Ködanyó az éjszaka / — 
amíg aludt a világ — / zúzmarával 
ékesített / minden bokrot, csupasz fát. 
/ Reggelre, lám, ahány fa, / annyi már-
ványpalota” (Fehér zúzmara), „Esőkoma 
/ locsogó, / tócsa szomszéd / tocso-
gó. / Dermesztenek / a fagyok, / visít 
a tél, / szél zokog” (Mondóka). 

Ilyen hangulatos, játékos művészi 
formában fogalmazza meg a szerző az 
írásra, olvasásra, számolásra biztatgató, 
tanító verseket is: Könyvtár-betűtár, 
Szám-család, Hunyó-mondóka és a gyer-
mekjátékokat, kiszámolókat is: Lánc, 
lánc, Karika és Zolika, Főzőcske. „Reggel 
óta utca hosszat / fut, szalad a karika, 

/ karikázik Zolika. / Kíváncsian nézik, 
lesik / az út menti bokrok, fák: / — 
Ki fárad ki hamarább?” (Karika és Zoli-
ka), „Ireg-forog, / tesz-vesz Jutka, / 
ne csodálkozz, / sok a dolga, / ételt 
készít / délebédre, / Cicát várja ven-
dégségbe. / Fő a leves: nyúlsaláta / la-
bodával / összevágva? / Itt a lábos, / 
az is tele, / fű paprikás / rotyog benne. 
/ Tepsiben már sül a tészta, / sáros 
pépből / összegyúrva” (Főzőcske). 

Természetesen, ebben a kötetben is 
jelen van a kisunoka, Janka. Ha a kis-
lány kedvetlen, nyűgös, a Hold és a 
Nap is kedvét veszti. „De ha Janka vi-
dám kedve / újból s hamar felderül, / 
hallod-e? Már a tücsök is / Janka-
hangon hegedül” (Hallod-e?), Róka-
gomba / rókamódra / behúzódott / a 
bokorba, / s addig ül ott, / addig vár, 
/ úgy sejti, hogy / ebédre / ő lesz Jan-
ka / vendége” (Rókagomba). 

Talán a kötet legművészibb, hangu-
latosság tekintetében leggazdagabb 
verse a címadó Szitakötőtánc. A szitakö-
tő fürge tánca a nyarat szépíti meg. A 
vers kezdetén a házát ismerjük meg, 
mely egy „ringó ág a víz fölött”, majd 
ezt követik a tánc ritmikus lejtését ér-
zékeltető rövid sorok: „Ágra száll, de / 
hirtelen / megperdül, majd / felröp-
pen, / leszáll megint, / felszáll újra, / a 
sok mozgást / dehogy unja, / s amíg 
szálldos, / körbe táncol, / szárnyán 
ezer / Nap világol, / olyan, mintha / 
arany volna, / mintha fényes / tűz lo-
bogna…” 

Ráduly János gazdag nyelvezete, 
költői eszközeinek sokoldalúsága, kép-
zeletvilága gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt elbűvölhet, magával ragadhat. 
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Kercsó Attila 
csigasétája 

 
Kercsó Attila Csigaséta című kötete 

1995-ben jelent meg Karancsi Sándor 
illusztrációival (amelyek — tetszés sze-
rint — ki is festhetők). Óvódások és 
kisiskolások számára egyaránt olvas-
mányos és tanulságos rövid versekből 
áll. Ezek középpontjában a legkülönfé-
lébb állatok bemutatása, cselekedtetése 
áll: a Jegesmedve, Csókafészkek, Csigaséta, 
Hintó, Seregélyek, Hörcsöggond, Csigaház, 
Kakas, Csukabánat, Ürgeöntés címűeken 
kívül sok más verséből is megismerhe-
tik a gyermekek az állatok világát, szo-
kásait, hasznos vagy haszontalan vol-
tát. Káröröm című verse valóságos, ta-
nulságot hordozó fabula: „Az utcán 
egy veréb ugrál / Hogy fázhat a lába! / 
Alig ér a jeges hóra / Máris visszaránt-
ja. / Miért nem kötött harisnyát? / 
Volt ideje bőven, / Mikor szundikált a 
tetőn / Meleg nyáridőben. / De nyu-
godtan sétálhatna! / Végezné a dolgát, 
/ Nem szökdelne, mintha tövis / 
Szurkálná a talpát”. Tisztogatók című 
verséből kiderül, hogy a cinke hasznos 
madár, megtisztogatja a fákat. A Han-
gyaváros bemutatja a hangyatársadalom 
szervezettségét, szorgalmát. Mit fon? cí-
mű verse azt találgatja, miért dorombol 
a macska. A Tulipán-szálló a pillangók 
éjjeli menedéke: „Estére a tulipánnak / 
Bezárul a kelyhe, / Nektárt szürcsöl a 
pillangó, / Ott is reked benne”… „Éb-
redezik, mikor a nap / Sugarait küldi. / 
A tulipán szállodája / Kulcsok nélkül 
nyit ki. / Elrendezi szirományát, / S az 
forog fejében, / De jó lenne visszatér-
ni / Ide minden éjen”. 

 
 
Dallamos, játékos versek jelenítik 

meg a természet egyéb jelenségeit is. 
Az Árnyék címűben maga a jelenség 
elevenedik meg, és elmeséli, miért sze-
gődött el árnyéknak: „Barátot kerestem 
/ Árnyéknak szegődtem, / Gazdámat 
szó nélkül / Mindenhol követtem. / 
Ha átment a hídon, / Vízen átúsztat-
tam, / Mikor járdán szaladt, / Falra 
kapaszkodtam”. A természet változása-
it lírai hangon ismertetik az Április, Tél-
idény, Vízi nyár, Malom alatt, Szélcsapda, 
Nyár, nyár, Napraforgó, Gyermekláncfű 
című versek: „Zörren a sás, / Csobban 
a víz, / Rezdül a fű, / Röppen a csíz. / 
Bólint a nád, / Moccan a szél, / Rop-
pan az ág, / Szúnyog zenél” — hang-
utánzással érzékelteti a költő a nyári 
vízpart élénkségét a Vízi nyár című ver-
sében. 
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A szerző a gyermekek hagyományos 
játékait, szórakozásait is megszólaltatja 
verseiben. A Bújócska címűben ritmikus 
kiszámolót ír a kicsik számára, amely 
egyben tanulságos is, hiszen a játékot is 
tanulni kell: „Ne sejtsék / A rejtekhe-
lyed, / Hátadon is / legyen szemed… 
Ha elkésel / Hunyó maradsz, / Míg a 
világ! / Ipi-apacs!” Ez az utolsó, vers- 
záró négy sor már az élet nehézségeire 
utal — ha játékos formában is. Ebbe a 
témakörbe tartoznak az Agyaggolyók, 
Vattacukor, Öreg kemence, Aszfaltrajzok 
című versek is, vagy a Vigasztalás, 
amelyben a Mikulásnak öltözött Pista 
annak örül, hogy legalább az év egyetlen 
napján nagykorúként tisztelik. Hangula-
tos életkép a Pásztortűz című költemény, 
amely mellett gombát és szalonnát süt-
ve élvezik a gyerekek az estét, de reggel-
re csak bágyadt parázs marad belőle, s 
ez bizony kissé lehangoló. 

A gazdag, változatos tartalmú kö-
tetben találunk betűrímes (a gyermekek 
számára betűgyakorló) játékos verseket 
is: „Csőre csapot csavartam, / Csóka 
csörög csapatban, / Csibém csipog 
cserében, / Csepp csillan a cserépen” 
(Csé-csurgató), „Tájban tűnő tónak / ti-
tokzatos tükre, / tömzsi tutaj térül, / 
tönk tapad a tönkre” (Té-tekerő); verses 
találós kérdéseket Kerékszaporító cím-
mel, például: „Egyik a mást űzi, / Soha 
meg nem fogja, / Mert ha fut a hátsó, 
/ Az elsőt is tolja” (Kerékpár). 

Hangulatos életképek a Töklámpás és 
a Téli estén című versek. Ez utóbbi „fel-
nőtt” versnek is beillene: „Füstök inte-
getnek, / Kémények szakálla / Im-
bolygó árnyakat / Fest az ég falára. / 
Meleg kályha körül / Összegyűl a csa-

lád, / Pattogó tűz lángja / Fitogtatja 
magát. … Nyikordul a kapu, / A kutya 
csak vakkant, / Aztán tovább űzi / Ál-
mában a vadkant. / Kopogtat a szom-
széd, / A szék nagyot nyekken, / Meséli, 
hogy tegnap / Farkas járt a kertben…” 

Végül, nagyon szellemes a Vásári csa-
logatók címmel ellátott 14 részes vers, 
amelynek mindenik darabja egy-egy áru-
fajtát kínáló kofát személyesít meg: 
„Hólyagos cseresznye, / Gyermekek 
öröme, / Ha púpozva mérem, / Sok fér 
egy literbe”; „Mint egy malomkerék, / 
Olyan az én sajtom, / A lyukakat benne 
/ Ráadásnak tartom”; „Hogy süti meg a 
kalácsot, / Hogyha nem vesz tőlem 
mákot? / Ahány szemet elvisz innen, / 
Annyi évig éldegéljen!” 

Kercsó Attila gyermekverskötetét a 
felnőtt olvasók is élvezhetik, a gyerme-
kek számára szórakoztató, de egyben 
tanulságos is. 

�
�

Beke Sándor 
„jégvirágai”, „bohókás ábécéje” 

és hajózása a Déli-sarkon 
 
Beke Sándornak három gyermek-

verskötete jelent meg az Erdélyi Gon-
dolat Könyvkiadó működésének 16 
éve alatt. 

1996-ban adták ki Kezemben jégvirág 
címmel első gyermekverskötetét. Bár a 
benne foglalt tizenkét hosszabb-
rövidebb vers minden gyermekhez 
szól, elsősorban mégis két kisfia, Oli-
vér és Tamás ihlette meg a költőt. A 
Tavasz című kötetindító vers a féktelen 
vidámság jegyében született: „Kankalin 
nőtt a szántásban, / Elment már a hó, 
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/ Csokrot kötök, kis Borikám, / Haj 
de, haj de jó! // Ibolyát és hóvirágot, / 
Hallga hali hó. / Itt a tavasz, szól a ri-
gó, / Aranymálinkó. (…) Székely le-
gény a határban, / Cseng a nótaszó, / 
Száll a fecske, / mint az álom, / Élni 
jaj be jó!” Kisfiához szól a Király is volt 
Olivér című költeménye, amely a falo-
ván ülő gyermek képzeletvilágából ki-
indulva válik meseszerűvé: elképzeli a 
lovacska után robogó szánt, a jégből 
épült királyi mesevárat, amelyben, ha 
király lenne, a világnak jót tenne és 
szebbé, meséssé varázsolná. A forró 
napsugár hatására azonban elolvad a 
mesevár, de az emlék, a jégvirág tulipán-
ná átalakulva ott marad Olivér kezében, 
bizonyítékként, hogy valamikor a szép 
gyermekkor álmodozó világában, amikor 
beragyogták a csillagok, s a telehold is 
ráköszönt az égből, talán király is volt 
(innen származik a kötetcím is): „Ke-
zemben a jégvirág, / — Gyí, lovacskám 
/ gyí-te, gyí! / Megmaradt mint tulipán, 
/ — Gyí, lovacskám, / hi-hi-hi! // Oli-
vér ül falován, / — Gyí, lovacskám, / 
gyí-te, gyí! / Emlék ragyog homlokán, / 
— Gyí, lovacskám, / hi-hi-hi!” 

Beke Sándor a gyermek minden sze-
repébe szívesen beleképzeli magát, vagy 
némelyik szerepet talán át is élte? Mikor 
pipepásztor voltam című versében a kis 
pipéket kell megvédenie az őket támadó 
gúnártól, rókától, forgószéltől. De nem 
csak védi, nyugtatgatja is a csöppnyi 
szárnyasokat, megtanulja nyelvüket: 
„Úgy megszoktam, / úgy megszoktak, / 
gi / gá-gá, / mindig csupán / rám hall-
gattak, / gi / gá-gá. // Megtanultam / 
gigágolni, / gi / gá-gá, / szép nyelv ez is, 
/ mondogattam, / gi / gá-gá”. 

 
 
Az állatok játsszák a szerepet A 

pulyka című tanítómeseszerű versben 
is: nagyanyó szép fehér pulykáját mé-
zes-mázas szavakkal elcsábítja a „lom-
pos farkú róka”, azzal, hogy bálba hív-
ja, vacsorára hívja, de ő maga válik va-
csorává a róka gyomrában. Szegény 
nagyanyó sirathatja kedvencét: „Este, 
mikor áttetsző lett, / Ragyogott az ég-
bolt, / Lesütött a messzeségből / Fe-
héren a félhold. // Nagyanyó is látta 
bizony, / Nem hitt a szemének. / „Ott 
van az én drága kincsem / Fent a 
messzeségben…” 

A kisgyermekek számára csoda az 
óra is. A lelkivilágukat jól ismerő szer-
ző két verset is szentel ennek a témá-
nak. A homokóra azért furcsa, mert 
éppen a lényeg, a „tik-tak” hiányzik be-
lőle, de a mánust és a számokat is hiá-
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ba keresi a gyerek: „Homokórát / Vett 
a mamám, / tik-tak, / Hiányzik is / 
Belőle a / tik-tak. // Keresem a / Ki-
csi mánust, / tik-tak, / Nincsen benne 
/ Még egy szám se, / tik-tak. // Es-
ténként csak / Nézegetem, / tik-tak, / 
Szeretném én / Meghallani, / tik-tak. 
// Tölcsérén csak / Gurul a sok / tik-
tak, / Homokszemcsék / Tolakodnak, 
/ tik-tak” (A homokóra). A faliórát félti 
a költő Ha megáll a falióra című versé-
ben. Attól tart, ha megáll a ketyegése,  
„kibomlik az idő kontya”, s elnémulna 
a kakukkmadár, az idő torka bereked-
ne, „kiapadna az idő kútja” és népte-
lenné válna az egész határ. A falióra a 
gyermek és a felnőtt számára egyaránt 
az idő múlásának, sőt, a világ mozgá-
sának a jelképe: „Néptelen a világ útja, 
/ tiki-tiki / ták, / Ha megáll a falióra, / 
tiki-tiki / ták”. 

A játékosság jegyében született A 
pékleány és  a Két kis levél című vers. Ez 
utóbbiban a tengerparton nyaraló Ka-
tinak ír levelet játszópajtása, a kis To-
mi. Azt ígéri: „Homokvárba / Herceg-
leány / Kati, / Veled leszek / Pásztor-
legény, / Tomi”. 

A szülőföld szeretetére tanít a kötet 
három utolsó verse. Az Aranyősz han-
gulatos képei a hazai tájat idézik: „Szé-
kely legény / Fütyörészik / Lehet már 
tél / Kikeletig. // Két lábra áll / Barna 
mackó / Fenyvesekre / Hullhat a hó!” 
Az Elek apó meséje című vers az égből 
jött hóemberről szól, akit a gyerekek 
boldogan táncolnak körül, sőt éjjel is 
vele álmodnak. A tavaszi napsütésben 
azonban egyre törpébb lesz a hóember, 
s amikor elolvad, a zöld pázsiton már 
Elek apó ül helyében és vigasztalja kis 

hallgatóit: „Ez a törvény, / Világtör-
vény, / Ne féljetek, / Nem tűnik el / 
Örökre”. 

A labda formájú földgömböt forga-
tó gyermekek számára szól az Előttem a 
földgömb című vers, amely kapcsolatot te-
remt a nagyvilág, Európa és a szűkebb 
pátria között: „Előttem a földgömb, / 
Kerek, mint egy labda, / Minden föld-
rész partját / Tengervíz locsolja. // Eu-
rópa ott van / Pont a közepében, / Ha-
sát egy nagy csizma / Sarkantyúzza ép-
pen. / Az én szülőföldem / Ott az ő 
szívében, / Kicsi erek mossák / Fényes 
örömében. // Ősi fenyvesekben / Bor-
vizek csobognak, / Öreg szarvas őriz / 
Történelmet, múltat”. 

A kötet változatos tematikájú, hangu-
latos és tanulságos költeményeit Venczel 
János gazdagon illusztrálta. Mindegyik 
vershez tartozik egy-két kedves, szelle-
mes rajz.  

Beke Sándor második kötete min-
den olvasni tanuló kisgyermekhez szól. 
Címe: Bohókás ábécé. A két kiadást is 
megért (1997, 2000), rendkívül ötletes 
kis „tankönyv-kiegészítőhöz” ismét 
Karancsi Sándor készített — tetszés 
szerint kifesthető — tréfás, kedves raj-
zokat. Mindegyik magyar betűhöz négy-
szavas (soros?) szellemes, alliteráló szö-
veg és egy-egy illusztráció tartozik: 
„Álmában / Ádám / állványon / áll. 
(…) Cingár / cicám / cérnát / cibál. // 
Csengő / csendül, / csillag / csillan. 
(…) Illatozó / ibolya / illatod / illanó” 
stb. A példák is bizonyítják, hogy ezek a 
rövid szövegek nem csak játékosak és 
értelmesek, de költőiek, hangulatosak is: 
„Lila / lepke / lengén / libeg. (…) Rőt 
/ róka / regét / regél”. A ritkább — 
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kétjegyű — kezdőbetűket sem kerülte 
ki a szerző: „Szitakötő / szegfűre / 
száll, / szundikál. (…) Zsuzsa / zsém-
bel, / Zsóka / zsörtöl”. Nemcsak a ne-
hezebb betűket gyakorolhatják így a 
gyerekek, hanem a ritka szavakat is, 
amelyekkel valószínűleg itt találkoznak 
először. Köztudomású, hogy az ly mint 
kezdőbetű csak a „lyuk” szóban fordul 
elő. A szerző ezekre is talált megoldást: 
„Lyukasztóval / lyukas / lyukat / lyug-
gat. (…) Tyúklétrán / tyúkocskák, / 
tyúkólban / tyúktojás”. 

 

 
 
A szellemes rajzok, sajnos, itt nem 

„idézhetők”, de a kettő együtt — szö-
veg és kép — érvényesül igazán, és ki-
tűnő segédeszközül szolgál a betűvetés 
elsajátításában.  

Harmadik, 1998-ban megjelent 
gyermekverskötetét is két kisfiának, 
Olivérnek és Tamásnak ajánlja. Ez a 
kötet mindössze három hosszabb köl-
teményből áll: Hajóval a Déli-sarkon, 
Olivér verse és az előzőben már közölt 
Előttem a földgömb. 

A Hajóval a Déli-sarkon (egyben a kö-
tet címadó verse is) rövid, rímes so-
rokból álló hosszabb poéma vagy in-
kább verses mese, látomás, elképzelés. 
A költő beleéli magát az Antarktisz vi-

lágát elbeszélésekből (ismeretterjesztő 
filmekből) ismerő gyermekek lelkivilá-
gába, és ebből kiindulva festi meg, ma-
ga is játékosan, meseszerűen, de a va-
lóságnak többé-kevésbé megfelelően 
ezt a képzeletbeli hajóutat. A mesélő 
gyermek nevében, egyes szám első 
személyben beszél: „Antarktiszon / 
voltam én is mesében, / Amundsennel 
/ hajóztam el / merészen”. Így kezdő-
dik a vers, majd az elképzelt jeges táj 
bemutatása következik: „Jégvirágos, / 
hóbuckás a / vad vidék, / kietlen táj, / 
azért mégis / csodaszép”. Megjelennek 
a jégvilág élőlényei: a fehér madár, a ci-
vakodó pingvinek, a fókák és „fiaik a 
pufókák”, a sarkkutatót bálnavadász-
nak néző, menekülő bálna, a tollbun-
dában nem fázó szép sirály, a vén roz-
márok. De a mesélő gyermeknek eszé-
be jut otthona, szülei, így elbúcsúzik a 
kedves állatoktól, és örül, hogy haza-
térhet: „Nagy utamról / hazatértem / 
sietve, / édes otthon, / fogadj meleg / 
szívedbe!” 

 

 
 
A szülőföld, a hazai táj szeretetére, 

megbecsülésére való nevelés nem üres 
szólam Beke Sándor gyermekverseiben 
sem. Be tudja bizonyítani — a kicsik 
számára is meggyőzően —, hogy a ka-
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landkeresés is kellemes, izgalmas lehet, 
de a képzelet világából (vagy, valami-
kor később, a valóságos idegen tájak-
ról) is legjobb a hazatérés a jól ismert 
vidékre — Erdélybe, Székelyföldre — 
szeretteink közé. 
Olivér verse című költeményében is a 

kisfiút beszélteti. Egy esti séta élménye 
elevenedik fel benne, nagyapja társasá-
gában. Valóság- és meseelemek szö-
vődnek egybe itt is, vagy inkább a való-
ság válik meseszerűvé a kisfiú emléke-
zetében: „Nagyapóval este, / lent a Bar-
caságon, / sétálni indultunk / Hold-
ezüst sétányon”. Ezzel már meseszerű-
vé is válik a táj, amelyen „magas Cenk-
óriás / emelte kalapját”.  

A csillagok ragyogása, nagyapó éneke, 
a szökőkút magasba szökő vize elvará-
zsolta a nappal jól ismert tájat a gyermek 
szemében: „Itt a Barcaságon, / lámpa-
gyújtó lettem: / Holdat és csillagot / 
összeénekeltem” (…) „Nagyapóval egy-
szer, / lent a Barcaságon, / csillagok 
közt jártam / Holdezüst sétányon”. 

A hazai tájhoz való ragaszkodást 
sugallja az Előttem a földgömb című vers 
is, amelyről az előző kötet kapcsán már 
részletesen volt szó. 

Az igen tetszetős illusztrációkkal ez-
úttal Karancsi Sándor díszítette a kötetet. 

 
 

Papp Attila 
oktondi okosai 

 
Papp Attila Oktondi okosok című kö-

tete (1999) verses meséket tartalmaz 
kicsiknek és nagyobbaknak, Ferenczi 
Béla illusztrációval. A 16 hosszabb 
epikai alkotás ismert meseírók művei-

nek vagy népmeséknek a verses fel-
dolgozása: négy költemény Benedek 
Elek nyomán, másik négy magyar nép-
mese nyomán készült, újabb négy 
pedig Heltai Gáspár fabulái feldolgozá-
sából született. Egy német meséből 
íródott a Nagyi órái című kis történet, 
amely megszemélyesíti az óra alkatré-
szeit, a Dolgozz, macska! című  verses 
mese a Napsugár első számában meg-
jelent népmese nyomán keletkezett, ta-
nulsága: „Csak ki dolgos, az egyék!”, az-
az az újdonsült menyecske minden há-
zimunkát a macskával akar elvégeztetni, 
ezért csak akkor kap enni, amikor meg-
tanulja, hogy az ő kötelessége a főzés, 
mosás, takarítás, a macskáé pedig az 
egérfogás. E naiv kis történetnél érdeke-
sebb a „csavaros góbé észjárást” tükröző 
tréfás mese: A székely meg a halál (Duka 
János gyűjtése nyomán). Az öreg, beteg 
székely többször hívja már a halált, de az 
valóban eljön kaszás képében, úgy egye-
zik meg vele, hogy írja  fel az ajtófélfára: 
„Érted jövök holnap”. Így aztán, az írás 
szerint, az atyafi halála mindig egy nap-
pal elhalasztódik. 

A Benedek Elek nyomán átdolgo-
zott verses mesékben általában a sze-
gény ember elindul szerencsét próbál-
ni, és józan eszével, de olykor csodák 
segítségével is eléri célját. Mint annyi 
ismert népmesében, az ember fiából-
leányából gazdag király (királyné) válik 
a mese végén. A szegény ember okos 
lánya több változatban is élő tréfás me-
se, de ezúttal a leány nemcsak a király 
három találós kérdését tudja megfejteni 
talpraesetten, hanem érdekes előzmé-
nye is van a történetnek. Apja szántás 
közben aranypatkót talál, de a patkó-
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szegeknek nyoma veszett. A lánya hiá-
ba figyelmezteti, ne vigye el ajándékba 
a királynak a patkót, mert a szegeket 
számon fogják kérni tőle. Így is törté-
nik, a király emberei letartóztatják a jó 
szándékú parasztot, amíg az igazságos 
Mátyás meg nem hallgatja őt. Ekkor az 
egyszerű ember okos leányának bölcs 
tanácsára hivatkozik: „Drága lányom, 
kis Katókám, / Nálad bölcsebb nem 
terem! / Hogyha hajlok bölcs szavadra, 
/ Nem történik ez velem”. A király a 
palotába hívatja az okos leányt, s miu-
tán találós kérdéseivel újból próbára 
teszi, feleségül veszi. 

Ugyanilyen jól végződik a Kolontos ki-
rály című mese is, csakhogy itt a szegény 
legény nyeri el az életunt királykisasszony 
kezét. Így lesz ország ura a szegény Pal-
kó fiúból is, aki sok viszontagság után és 
csodák segítségével eljut a királyi palotá-
ba, megnevetteti, s ezzel meggyógyítja a 
beteg királylányt (Palkó király). Ilyen ne-
vű hős megjelenik a Palkó útitársai című 
mesében is, amelyben ugyan a kisfiú 
nem lesz király (ahhoz még túlságosan 
fiatal is), de miután világgá megy szeren-
csét próbálni, „kincseket” talál: egy félfü-
lű szamarat, egy nyél nélküli ostort, majd 
egy ládikát, amelyben fül is, ostornyél is 
található, sőt ennivaló is Palkó számára. 
Ezzel megcsinálta szerencséjét, mert a 
csacsi és az ostor segítségével jár ezentúl 
iskolába. 

Móra Ferenc nyomán keletkezett az 
Ireg makacs kakasa című különös hang-
vételű verses mese. Az aranypénzt (itt 
rézpitykét) lelő kiskakas története elég-
gé elterjedt a nemzetközi mesekincs-
ben is, ám itt a kakas nem csak azért 
jár pórul, mert a bíró fia elveszi tőle a 

kincsét, hanem azért is, mert kakas-
társaival együtt kíméletlen bosszút akar 
állni az egész falu népén. 

Elhatározzák, hogy: „Büntetésül 
héthajnalban / nem ébresztenek na-
pot”. A Nap azonban kakasszó nélkül 
is felkel hajnalban, egyedül a kis bosz-
szúálló kakas életét veszi el. 

 

 
 
Négy magyar népmese is alapul 

szolgált a szerzőnek verses átdolgozás-
hoz. A kötet címadó darabja, az Okton-
di okosok is egy tréfás mese nyomán ke-
letkezett. Oktond falvában senki nem 
ismerte a sütőtököt, s így a mezőcsősz, 
aki rátalált az elsőre, a falu „okosai” elé 
viszi. Csikótojásnak vélve a különös 
„képződményt” felváltva napokig ül-
nek rajta, hogy kiköltsék, és ezzel ki-
váltsák a szomszéd község, Ireg lakosa-
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inak irigységét. Felsülésüket így sum-
mázza a szerző: „…Szép szüretkor 
száll Iregről / Huncutul egy kis rigó, / 
S így bosszantja Oktond népét: / — 
Tökkobakban nincs csikó!” 

A Csikóvásár is közismert állatmese 
változata a pórul járt farkasról, aki a 
kanca kiscsikaját akarja megvásárolni a 
kancától — előbb szép szóval —, de 
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
megegye. Az anyaállat azonban túljár a 
farkas eszén: talpával, amelyre — sze-
rinte — a csikó ára van fölírva, úgy 
fejbe vágja a vevőt, hogy az róka ko-
májával együtt, hanyatt-homlok elme-
nekül zsákmány nélkül. 

Bölcs tanítómesének tűnik a Rossz 
kívánság című is, a halált kívánó fáradt, 
beteg öregemberről (a mese A székely 
meg a halál című korábban idézett mű 
változatának tűnik). Az öreg fáért 
megy az erdőbe, de ereje fogytán már 
nem tudja fölemelni az ágakkal teli 
zsákot. Ekkor így panaszkodik: „Miért 
is élek?!... Hozzám már a / lélek is csak 
hálni jár… / súly az élet! ...árny vagyok 
csak… / jönne már a vén halál!” A 
„hívott” nyomban meg is érkezik, de a 
megszeppent pór ekkor így szól hozzá: 
„— Súlyos, ládd, e rőzse, hát… / 
…megköszönném, ha hátamra / fölse-
gítenéd ezt a fát…” 

Szintén több változatban ismeretes 
A tündér ajándéka című mese a sze-
gény házaspárról, amely segített az 
úton elakadt tündérnek és az cserébe 
három kívánságuk teljesítését helyez-
te kilátásba. A házaspár majdnem pó-
rul jár, mivel elsőnek „örök kolbászt” 
kívánnak, de a férj felborítja a ké-
ményből jött lábast: „Fölborult a lá-

bas, így a / Hosszú kolbász tűzbe 
hullt!  / — Tűzbe vész a drága kol-
bász! — / hallgatja a ház ura, / — 
Ügyetlen kend! Nemhogy orra / azzal 
nyúlna hosszúra!” / Úgy is lett!! A 
férj orrára / nőtt a kolbász hirtelen”. 
A második „kívánságot” már csak 
úgy lehetett semmissé tenni, hogy — 
kihasználva a harmadik, egyben utol-
só lehetőséget — az eredeti állapot, 
azaz a férj eredeti orrának visszaállí-
tását kérték. A jó tündér visszatette a 
lábasba a kolbászt, így a házaspár is 
megbékül, az „örök” kolbász is 
megmarad, amelyhez Isten két vas-
gyúró gyermeket is küldött. 

Végül Heltai Gáspár négy fabuláját 
dolgozza át a szerző verses mesévé, 
mindegyikből levonva a tanulságot. A 
férfiúról, a fejszéről és a fákról című mese a 
parasztról szól, aki a fáktól kér ágakat, 
hogy baltájának nyelet faragjon belő-
lük, de miután jóhiszeműen adnak is 
neki, ugyanazzal a baltával kivágja a fá-
kat: „ÉRTELME a fabulának, / bár-
mennyire régi, / HAMIS EMBER 
HAMIST ÍGÉR! / — ne adj hitelt né-
ki!” Rászedésen, becsapáson alapszik 
A farkasról és a daruról című mese is. A 
farkas hízelgő szóval elcsalja a kis bá-
rányt, s miután megeszi, egy csont a 
torkán akad belőle. Ekkor a daruma-
dárnak ígér fűt-fát, hogy hosszú csőré-
vel megszabadítsa a csonttól. Ígéretét 
nem tartja be, hanem így „köszöni 
meg”: „Jó szüvemnek áldott tettét / 
nem is veszed számba?? / NEM HA-
RAPTAM LE FEJED? MÍG / BEN-
NE VOLT A SZÁMBAN!” A kis ka-
kas azonban túljár a ravasz róka eszén 
A rókáról és a kakasról című mesében, 
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nem hisz a hízelgő rókának, s így 
megmenekül. 

A kötetnek talán legbájosabb meséje 
A pórról és egy szép madárkáról című. 
Nem csak kedves, de igen tanulságos 
is. A szép, nagy gyümölcsössel rendel-
kező paraszt elfogja a kicsi hasznos 
madarat, hogy csak neki énekeljen. Vé-
gül, a madárka könyörgésére mégis 
szabadon engedi, és ez a szerencséje, 
mert a kis énekesmadarak védik meg 
kertjét a kártevőktől. A tanulságot is-
mét kiemeli a szerző: MINÉL TÖBB 
A CINKE / HARKÁLY / ANNÁL 
TÖBB A SZÉP GYÜMÖLCS!” 

A kötet verses meséit könnyedén per-
gő ritmusuk, szépen összecsengő páros 
rímeik is olvasmányossá teszik, inkább a 
10 éven felüli gyermekek számára. 

 
 

P. Buzogány Árpád 
„hattyúhívója” 

 
Az alliteráció és a hangutánzás jel-

lemzi elsősorban P. Buzogány Árpád 
Hattyúhívó című kötetét, amely — az 
előbbivel ellentétben — a kisgyermekek 
számára íródott. A kötet 2000-ben jelent 
meg, Molnos Zoltán rajzaival. A termé-
szet és a mindennapi élet jelenségeit, va-
lamint az állatvilágot bemutató versek 
szinte kivétel nélkül játékosak. Így — 
felolvasva számukra — a legkisebbek is 
élvezhetik: „Cserépcsupor, cserépfazék, 
/ csíkos kicsi cseréptál / csorbacsőrű 
csíkdánfalvi / cserépkancsó mellett áll” 
— így indítja a kötetet a szerző Csörömpö-
lő című tréfás versikéjével. Ezek néha ki-
számolóknak is beillenek: „Ecki, pecki, / 
ablakodon less ki, / kertedben a liba-

csorda — / hess ki, onnan, hess ki!”… 
„Áncsi-páncsi, / te vagy a kíváncsi, / 
rakd a tüzet, ma estére / libacombot 
ránts ki!” (Leskelődő). Ehhez hasonló já-
tékos, ezúttal életképszerű vers is a Vá-
sár című: „Eladó a bivalyom, tehenem! / 
Kóstolta-e a vajam? / Ugye nem?”… Al-
kudhatunk pipére, / kecskére, / Minden 
elkél lassacskán / estére. / Aki adott, ül is 
a / szekérre — / hosszú az út hazáig / 
Etédre”. (Hasonló témájú a Libacomb a pi-
acon című vers is). Tréfás hangulatú a 
hangutánzáson alapuló Röcsöge köcsöge, 
Csatornamuzsika és a Csendzavarók. Ez 
utóbbi szellemesen utánozza az állatok 
hangját: „A meggyfára rigó szállott, / 
hozzákezdett, furulyázott: / Tulillilá, 
tulilla, / elveszett a hangvilla! / Az udva-
ron bárány béget, / szalagot kér, égszín-
kéket: / Behehehe, beéi — / pirossal is 
beéri”… „Kapu előtt libasereg / addig 
gágog, míg bereked: / Giligágá, giliga, / 
nehogy elüss, taliga”. 

Mivel nem árt, ha a kisgyermek a 
könyvből megismeri a világot, a szerző a 
távoli tájakat is bemutatja a Találkozás a si-
vatagban, Világutazás, Az őserdő megrajzolása 
című versekben. Ez utóbbiban megjele-
nik a csíkos tigris, a liánon mászó majom, 
az ezer színű papagáj és az elefánt. 
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A versek nagyobb része mégis a ha-
zai tájat eleveníti meg: Száll a szénaszál, 
Sárgarigó, Szarkabál, Látogatás, Hattyúhí-
vó és a daktilusokkal dúsított ritmusú 
Ősszel: „Törpe körtefa ága alatt / pók 
csüng vékony szálon. / Körbekerülik a 
napsugarak, / úgy, mint régebb, nyá-
ron. // Pottyan a körte és szökken a 
pók, / Fürgébben, mint nyáron. / Hű-
vös a szél s kicsi lett a nap, mint / 
Harmatcsepp fűszálon”. 

Az ősz és a tél több költeményének 
ihletője: Őszi vers iskolakezdésre, Október, 
Novemberi szél, Hópelyhek, a Decembercsúfo-
ló, a Fóka-móka és a Mese címűeket is-
mét a játékosság jellemzi: „Csúszik a 
szánkó, / libben a kendő, / alatta kis 
Kata / mellette Gergő”. (…) „Az utca 
végén / két kis hóember: / kacagja 
őket a / huncut december” (Mese). A 
Karácsonyest viszont az alkalomnak 
megfelelő ünnepi hangulatot áraszt: 
„Fenyőfa illata / költözik a házba, / 
még a legkisebb se / kívánkozik ágyba: 
/ Gyertyák gyúlnak a fán, / ajándék 
alatta / angyal csengettyűjét / minden-
ki hallhatta. / A hegyekről hozott fe-
nyő is azt leste: / miért olyan díszes / 
ma, karácsonyeste?” 

A kötetcímadó vers, a Hattyúhívó, a 
szerzőnek a hazai tájhoz való kötődé-
sét igazolja: „Libegj-lobogj lapanttyú, 
/ égbe szállott hat hattyú. / Fejünk 
fölött libegnek / egyenesen Tibetnek. 
/ Nagy a hó most Tibetben, / mit 
esznek a hidegben? / Jobban él itt 
majd a tyúk — / gyertek vissza, hat 
hattyúk!” 

Erre az érzésre igyekszik tanítani ér-
tékes kötetében a kisgyermekeket is. 

 

K. Kovács András 
„őzgidái” 

 
K. Kovács András Őzgidák című 

kötete (megjelenési év: 2000) szintén 
játékos hangulatú versekből áll, de ő 
még nagyobb teret szentel a hazai (el-
sősorban a székelyföldi) nevezetessé-
geknek, a Nyikó vizének, amely nyáron 
kiapadt, pedig tavasszal és esősebb 
nyarakon a Küküllővel vetekedik, a hí-
res korondi edényeknek, amelyek két 
versében is szerepelnek: Korondi strá-
zsák és a szójátékokon alapuló Fürge 
korongok. A „strázsák” a kis díszítő 
szép bokályok, csodás vázák, amelyek 
hírt hoznak a szülőföldről (Korondi strá-
zsák), valamint: „Korondon fürge ko-
rongok / járják vidám körtáncukat. / 
Ki látott még ilyen bolondot, / hogy 
ok nélkül is jól mulat? / Gyors koron-
gok egyre ropják / víg őseik szilaj tán-
cát, / tán fejükben az motoszkál: / vá-
záikat százak várják” (Fürge korongok). 
A szűkebb pátriát idézik az Ezüst pa-
tak, Lomha kerék, valamint a helyne-
vekben bővelkedő Hetyki-Petyki című 
versek is (ez utóbbiban szerepel az 
Atyha, a Fene-hegy, a Málnavész, a Pap 
mocsara, a Balázs-kapu és a Farkasmező). 
A Parajdi templom című költemény nem 
csak gyermekekhez szól, hiszen ez a 
csodás „templom” gyógyító sóból 
épült: „Itt só minden: szentkép, oltár, / 
fal, mennyezet, Mária-szobor, / só a 
zsoltár, só a fohász, / sose mondják: 
kifogyott. / Pár nap, míg tüdőd kitá-
rod, / végbemegy a roppant csoda, / s 
vígan világgá kiáltod: / nem is voltam 
beteg soha!” 
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Ebben a kötetben is helyet kapnak a 
természet szépségei és az állatvilág ér-
dekességei. A könyv címéül szolgáló 
Őzgidákban a hidegnek és a bitangoló 
farkasoknak kiszolgáltatott kis állatokat 
félti a szerző. A „Böjtölő medve” szin-
tén a tél áldozata: „Nincs már gyü-
mölcs, / lába fázik, / mit keressen a 
tisztáson? / Megfakult az üde pázsit, / 
eltűnőben minden lábnyom. / Hideg 
vackán elgondolja: / bizony böjtös lesz 
a kosztja”. Nyáron bezzeg őrzi „mackó 
bácsi” a málnabokrot, amely „Az ő 
kincse, tulajdona, / közjegyző is látta-
mozta”, de a kis Pisti mégis túljár az 
eszén (Pisti és a málnacsősz). A kislány 
viszont árván hagyja babáit, mivel in-
kább a nyuszikkal törődik, őket eteti-
itatja „kora déltől késő estig”… „Ha-
ragszik is / a sok baba, / mivel őket / 
árván hagyja” (Nyuszi-barát). 

 

 
 
Télen a szobába kényszerült gyere-

kek a tavaszt várják: „Mert a tavasz, az 
a csodás, / ébred, sarjad s zeng az élet! 
/ illat tölt be rétet, szobát, / még a nap 
is korán ébred” (Tavaszváró). Öregapó 
viszont inkább az unokáját várja haza 
mindennap az iskolából: Főleg délben 
nézelődik: / unokája nem jön-e már? / 

Mert a csöppség megsértődik, / ha 
apóka nincs a vártán (Öregapó). 

A 15 rövid, rímes versből álló köte-
tet Molnos Zoltán látta el illusztrációk-
kal. 

 
 
Megszólal az aranycsengő 

 
Az 1998-ban megjelent karácsonyi 

antológia címe: Megszólal az aranycsengő. 
A gyermekekhez szóló karácsonyi ver-
seket és történeteket Beke Sándor vá-
logatta, Karancsi Sándor illusztrálta, ki-
festésre is alkalmas rajzokkal. 

Az első rész jól ismert karácsonyi 
verseket tartalmaz: Ady Endre Kis ka-
rácsonyi ének, József Attila Betlehemi kirá-
lyok és Radnóti Miklós — talán kevés-
bé ismert — Jászol című versét, mely-
nek eredeti címe: Lapszéli jegyzet Lu-
kácshoz. Ez utóbbiban a címnek megfe-
lelő rövid, egy-két szavas sorok Jézus 
születésének körülményeit írják le: 
„Holdsarló / nézi csak / reggelig, / 
végül a / vándorló / pásztorok / meg-
lelik. / Jászol a / bölcseje / fényekkel 
/ úgy teli! / Állnak és / csodálják / fe-
ketén, — / s köztük két / hű tehén / 
leheli / a gyerek / csillogó / bőre tük-
rét.” 

A XX. század első feléből szárma-
zik Kosztolányi Dezsőnek és Füst Mi-
lánnak a témához kapcsolódó lírai 
hangú elbeszélése. Kosztolányi Öröm 
címmel írja le, hogy mit jelentett szá-
mára a karácsonyi készülődés, főleg az 
édesapja szobájából kihallatszó zajok 
érdekelték, hiszen mindig maga készí-
tette gyermekei számára az ajándéko-
kat, nem pénzhiány miatt, hanem sze-
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retetből. Füst Milán Levél elmúlt karácso-
nyokról című elbeszélésének részletében 
arra emlékszik vissza, hogyan vásárolta 
meg kevéske zsebpénzből Dickens 
Karácsonyi énekét. 

Az erdélyi írókat, költőket képviseli 
a kötetben Zsigmond Győző Karácsony 
című hangulatos szabadversével: 
„Gömbök pislákolnak / csilingelés 
huppan csillámló / havak szemén. / 
Az aranyló tűlevelekre / kis angyalok 
simulnak, / gyerekgyertyákra hajtja / 
fejét az éj.” 

 

 
 
Végül Csire Gabriella kötetcímadó 

Megszólal az aranycsengő című elbeszé-
lésben visszaemlékszik saját gyermek-
korára, amikor még szeretett volna 
hinni a karácsnyi angyalban, bár észre-
vette, észlelte már, hogy a megszólaló 
„aranycsengő” csak a csörgőóra hangja 
és a fára aggatott díszeket is látta már 
tavaly, tavalyelőtt. Az eszével így fel-
fogta, hogy szülei az „angyalok”, de 
nem árulta el nekik, hogy ne rontsák el 
egymás játékát. 

Gondolom, ezzel így voltunk vala-
mennyien gyermekkorunkban, eszmé-
lésünk idején, és ugyanígy éreznek a 
mai gyermekek is, akikhez szól ez a kis 
karácsonyi antológia. 

Levelek Jézushoz — 
Baricz Lajos kötete 

 
2003-ban jelent meg Baricz Lajos 

marosszentgyörgyi plébános-költő gyer-
mekverskötete Kakukk és Habakuk 
címmel, Újfalvi Huba illusztrációival, 
mely két — stílusban és mondanivaló-
ban is jól elkülönülő — részre oszlik. 

 

 
 
Az első, hosszabbik rész, az édesanyja 

emlékének szentelt Csodákat vár a tavasz 
címet viseli, de a hagyományos stílusban 
írt rövid versek általában a természetről, 
benne mind a négy évszakról vallanak. A 
Nyári este, a Tábortűz, az Őszi elégia, Őszi 
álom, Hóharmatos reggelen, November és Kö-
dös november, majd a Pattan a rügy, Tavaszi 
napsugár, Nevet a nap és más versek is ar-
ról tanúskodnak, hogy a költő az év 
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mindenik évszakában és hónapjában 
megleli a szépségeket, örömöket. To-
vábbá kedveli az állatvilág kedves kis 
képviselőit is. Ezt bizonyítják a Mókus 
ugrál, Gerle szól, Fecskék, Katicabogár és a 
számára legkedvesebb „Kis cicám” is: 
„Kitátja a pici száját, / szívszakadva 
nyávog; / megpuhul az én szívem is / 
barátjává válok”.  
Levelek Jézushoz címet viselik a kötet 

második részének darabjai. Ezek, az elő-
ző rímes sorokkal ellentétben, szabad-  
vagy inkább prózaversek. Tartalmuk 
meglepő, sőt, helyenként meghökkentő 

üzenetük a mai gazdasági helyzetből 
adódó visszásságokról szól. A kilenc na-
iv stílusú kislevél közül mindössze az el-
ső kettő és az utolsó tanúskodik többé-
kevésbé boldog gyermekkorról, a többi 
hat eltűnt szülőről, csavargó gyermekről, 
hajléktalan családról, munkanélküliség-
ről, árvaságról, betegségről szól. A szo-
morú, tragikus körülmények között élő 
kisgyermekek már csak Jézustól remélik 
sorsuk jobbra fordulását. A mai gyer-
mekkor árnyoldalainak realisztikus ábrá-
zolásával, versbe foglalásával a szerző 
valósággal új műfajt alkotott. 

 
* * * 

 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gyermekverskötetei igen jelentős szerepet 
játszanak a kiadó tevékenységében. 

Általánosságban megállapítható, hogy a gyermekek számára írott versek és a 
hozzájuk tartozó illusztrációk nemcsak szórakoztatók, hanem tanulságosak is, 
következésképpen a gyermekvers, mint műfaj — nem lebecsülendő, nem hanya-
golható el annak állandó művelése. Fejleszti a legifjabb nemzedék (vagy a serdü-
lőkorúak) szépérzékét, bővíti, gazdagítja szókincsét, gondolatvilágát. A gyermek-
versek — az itt tárgyaltakat is beleértve — új ismereteket, információkat nyújta-
nak a kicsik számára a természeti jelenségekről, a növény- és állatvilág érdekessé-
geiről. Megtanítják őket a természet szeretetére, egymás megbecsülésére, a ben-
sőséges családi élet harmóniájára, a szülők, hozzátartozók, nevelők tiszteletére, a 
békés játékokra, a belső békére, és harmóniára, ellensúlyozva mindezzel a televí-
zió rajzfilmeiben látott, a videó- és egyéb „modern” játékokban tanult tömény 
erőszakot, horrort és agressziót. 

A szülők, nagyszülők, tanítók, nevelők feladata a gyermekekhez szóló iroda-
lom megismertetése, megszerettetése az óvodás- és kisiskolás korúakkal, hogy 
kamatoztathassák az abból tanultakat, majd, néhány év múlva művelt, irodalom-
szerető serdülőkké és felnőttekké váljanak. 
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Petőfi�Sándor�János�Vitéz�
című�elbeszélő�költeménye�nyomán�

 
A párjanincs János Vitéz Petőfi Sán-

dor János Vitéz (1845) című elbeszélő 
költeményének prózába való átültetése. 

Petőfi Sándor (1823–1849), a legna-
gyobb magyar költőzseni páratlan érté-
kű életművet hagyott ránk. A magyar 
irodalom egyik legszebb költői elbeszé-
lését, a János Vitézt 21 éves korában ír-
ta. Az árva legény kalandjai népmesei 
környezetben játszódnak le, de felidé-
zik a korabeli falu képét és a huszáros 
nagyotmondás leleményeit is. A nép-
mesei fogantatást a versforma is hang-
súlyozza: a felező tizenkettes. 

Petőfi remekműve számtalan magyar 
és idegen nyelvű kiadást ért meg, Kacsoh 

Pongrácot pedig daljáték komponálására 
ihlette. János Vitézének (1904) szöveg-
könyvírója Bakonyi Károly volt. A vers-
betéteket Heltai Jenő írta. A daljáték át-
dolgozott prózai szövege Karinthy Fe-
renctől származik. 1939-ben vitték filmre 
először Petőfi elbeszélő költeményét, ki-
tűnő szereposztásban (Kiss Ferenc, 
Dayka Margit, Simor Erzsi). Jankovics 
Marcell 70 perces rajzfilmje (Pannónia 
Filmstúdió, 1973) világsikert aratott. 
A párjanincs János Vitéz című átdol-

gozás bizonyára  hozzásegíti a gyer-
mekolvasókat ahhoz, hogy Petőfi ver-
ses meséjét elolvassák, iskolai színpa-
don megszólaltassák és szívükbe zárják. 


