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Az Erdélyi Gondolat könyvkiadó rendkívüli jelentőséget tulajdonít a gyermek-

irodalom terjesztésének, és ezen a területen a szerzők különösen termékenyek. Bi-
zonyítékul szolgál erre az az adatszerű tény, hogy amíg 1991 és 2006, vagyis 15 év 
alatt összesen 36 gyermekirodalmi kiadvány jelent meg a szóbanforgó kiadó ren-
dezésében — és ez nem kevés —, addig az utóbbi két és fél évben közel ugyan-
annyi, köztük nyolc népmesegyűjtemény, négy népmondakötet, több régi verses 
mű átültetése olvasmányosabb formába, 10 gyermekverskötet, két nagy antológia 
és egyéb érdekes kiadványok.  

 
LÍRÃ�ÉS�ƒ«RS«S�«PIKÃLÍRÃ�ÉS�ƒ«RS«S�«PIKÃLÍRÃ�ÉS�ƒ«RS«S�«PIKÃLÍRÃ�ÉS�ƒ«RS«S�«PIKÃ����

 
A gyermekversek jelentőségéről, hasznosságáról bővebben volt szó a folyóirat 

I. számában, ezúttal azt szeretném az eddig elmondottakhoz hozzáfűzni, hogy a 
dallamos, kedves kis gyermekversek nemcsak olvasásra, a kisgyermekek szórakoz-
tatására szolgálnak, hanem a „szerepeltetésére” is, azaz bizonyos alkalmakra meg is 
tanulhatják a nekik legjobb tetsző verseket. Jómagam elég sokszor vettem részt 
olyan szavaló-versmondó vetélkedők zsűrijében, amelyeken legalább 8-10 óvodás 
korú gyermek is szerepelt többé-kevésbé hozzájuk illő színvonalú versekkel, és ez 
elsősorban számukra, de a szülőknek és az óvónéninek is örömet szerzett, és a kö-
zönség is tetszéssel fogadta. Az Erdélyi Gondolat kiadó gyermekversköteteiben 
színvonalas versanyag között válogathatnak, és persze, nem csak az óvodások. 
Az utóbbi évek gyermekversköteteinek szerzői általában ismertek a korábbi 

évekből. Baricz Lajos, Beke Sándor, P. Buzogány Árpád, Jancsik Pál, Ráduly Já-
nos, Jánky Béla szívesen foglalkoznak gyermekirodalommal is, az ő versesköteteik 
mellett azonban ezúttal napvilágot látott két hosszabb elbeszélő költemény is: 
Tündér Ilona széphistóriája és a Vitéz Kádár István című históriás ének. Ezek —
különösen az utóbbi — nagyobb diákokhoz szólnak, sőt felnőttek kedvelt olvas-
mányául is szolgálhatnak. 
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¿ündér�Ilonº¿ündér�Ilonº¿ündér�Ilonº¿ündér�Ilonº����
 
Tündér Ilona széphistóriája egy ősi 

rege alapján keletkezett, mely a közép-
korban szinte közös tulajdona volt egyes 
népeknek. Magyarul először Gergei 
(Görgei, Gyergyai változatban is élő név) 
Albert dolgozta föl a XVI. században, 
majd ezt a XIX. században kiadott úgy-
nevezett „ponyvakiadást” írta át Vörös-
marty Mihály, így keletkezett híres me-
sedrámája, a Csongor és Tünde 1831-ben, 
melyben az élet értelmét kereső filozofi-
kus kérdéseket vet föl, de ezúttal egy 
másik változatról van szó. Ez korábbi és 
a cselekményt Erdélybe helyezi. Kővári 
László jegyzete szerint, mely a Száz törté-
nelmi rege című kötetében olvasható (Ko-
lozsvár, 1857) Piskolti István dolgozta 
fel Gergei művét 1781-ben, majd Kővári 
felkérésére Dózsa Dániel a XIX. szá-
zadban újból átdolgozta a történetet, 
ugyancsak Erdélybe helyezve a cselek-
ményt. (A műhöz írt Utószóban Dózsa 
Dániel életrajzi adatai is megtalálhatók). 
Az ismert mese — melynek műfaji je-

lölése széphistória — hibátlan felező ti-
zenkettesekből álló négysoros szaka-
szokból tevődik össze. Szerepel benne 
Akleton király kertjének aranyalmákat és 
egyéb csodás gyümölcsöket termő fája, 
melyet minden reggelre kifosztanak. A 
három királyfi közül csak a legkisebb, 
Argyrus jár sikerrel a fa őrzésében, aki itt 
találkozik Tündér Ilonával. A hattyúból 
vált leánnyal egy szerelmes éjszakát 
együtt tölt, másnap reggel azonban meg-
történik a szerencsétlen véletlen, ebben a 
változatban nem rosszindulatból. A ki-
rály küldi oda az egyik alkalmazottját, 
egy öregasszonyt, hogy szerezzen bi-

zonyságot, ezért kell a küldöncnek le-
vágnia egy fürtöt Ilona hajából. Ezzel 
megindul a királyfi viszontagságos ván-
dorútja, de a hírvivő asszonyt — igaz-
ságtalanul — kivégezteti. A továbbiak-
ban valóban szerepel egy gonosz öreg-
asszony is, aki Argyrus szolgáját árulásra 
veszi rá, így hiába jelenik meg háromszor 
is Tündér Ilona, a királyfit mindig elaltat-
ja közben az inasa: „El volt a tündérlány 
mélyen keseredve. / Sejté, hogy valaki 
kedvesét rászedte, / Mert az összekul-
csolt bájos szempillákon / Nem termé-
szetes volt az a hosszú álom.” 
Az árulást felfedező királyfi — ezút-

tal jogosan — végez inasával, de értel-
metlennek tartja saját életét is. Öngyil-
kosságra készül, amikor egy ismeretlen 
leány visszatartja: „Nem szabad csüg-
gedned, küzdj mindig előre, / Célt érsz 
ha nem hamar, célt érsz majd későre.” 
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Más változatokkal szemben Argyrus 
nem az ördögfiókákét, hanem három 
óriás örökségét szerzi meg csellel, és így 
talál rá kedvesére. Tündér Ilona nem 
hisz az Argyrus közeledtét jelentő cse-
lédlányainak, mindhármat arcul csapja. 
Így tűnik „igazságosnak” a két szerel-
mes lakodalma alatt az utolsó „próba”: 
Argyrus a vendégek előtt szintén há-
romszor megüti kedvesét, aki kétszer tűr 
neki, de a harmadiknál fellázad. Ekkor 
vallja be neki a királyfi, hogy egyrészt 
próbára tette a türelmét, másrészt azt ad-
ta vissza, amit Ilona az ártatlan cselédlá-
nyaival tett. Az érdekes epizód után a fi-
atalok természetesen kibékülnek. 

 
ƒitéz�Kádár�Istvánƒitéz�Kádár�Istvánƒitéz�Kádár�Istvánƒitéz�Kádár�István 

 
A Vitéz Kádár István című históriás 

ének kiadását Ráduly János gondozta, 
és Utószót is írt a Kádár-história kelet-
kezéstörténetéről. A históriás történeti 
ének műfaja nagyon régi a magyar iro-
dalomban. A magyar hősi elbeszélő köl-
tészetről először a krónikaírók — 
Anonymus, Kézai Simon — tudósíta-
nak, mivel följegyzik a nép ajkán terjedő 
történeteket (melyeket Anonymus „a pa-
rasztok csacska meséinek” nevez ugyan). 
Így válik ismeretessé a honfoglalás, a fe-
hér ló mondája, a Lehelről és Botondról 
szóló történet stb., később feljegyzik a 
törökellenes harcok eseményeit, a Hu-
nyadiak hőstetteit. Az 1500-as évek ele-
jén jelennek meg a históriás énekek Ti-
nódi Sebestyén és mások tollából. 
A XVII. században is keletkeznek 

történeti énekek. Ezt bizonyítja a Kádár 
István éneke című elbeszélő költemény 

is, mely 1658-ben keletkezett. A Vitéz 
Kádár István című kötet utószavában a 
szerző után kutatva több feltevés is ol-
vasható. Valószínű, hogy a költemény 
egy ismeretlen prédikátor alkotása. Erre 
utalnak az első részben az Ótestamen-
tumra való hivatkozások. 
A címszereplőről szóló adatok szerint: 

„Kádár István Rákóczi vitéz katonája volt, 
s 1658-ban halt hősi halált Berettyóújfalu 
mellett a tatárokkal vívott csatában” (Ma-
gyar irodalmi lexikon. Budapest, 1963). (Itt 
II. Rákóczi Györgyről van szó.) A „histó-
ria” tulajdonképpen ballada, hiszen Vitéz 
Kádár István utolsó csatáját és halálának 
körülményeit, búcsúszavait tolmácsolja. 
Magyarország akkori helyzetét a szerző a 
zsidóságnak az ótestamentumból ismert 
sorsával hasonlítja össze, de utal Trója 
elestére is, Hektor halálára. Ezután tér rá 
Kádár  vitézségének  méltatására,  aki tudja,  
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hogy a sokszoros tatár túlerővel szemben  
nincs esélye a túlélésre, utolsó csatáját vív-
ja, segítségre nem számíthat. A szerző 
idézi a hős utolsó elképzelt gondolatait, 
szavait: „Kiontom véremet én szegény 
hazámért, / Ezenről meghalok kedves 
nemzetemért. / Nem szánok érette bi-
zony ontani vért, / Mert én a Krisztus-
tól veszek jutalmat s bért.” 
Halála előtt a hős elbúcsúzik legked-

vesebb harcostársaitól, visszaemlékszik 
a nagy csatákra, vitéz tettekre, bocsána-
tot kér vélt bűneiért, sértéseiért (ha vol-
tak ilyenek). Bátran áll Isten ítélőszéke 
elé, sőt, temetésének módjáról is intéz-
kedik: „Nem kérlek, engemet hogy vigy 
messze földre, / Ama cifra pompás te-
mető helyekre, / Hanem hol kiomlott 
testemnek a vére, / Ott legyen csak kö-
zel eltemető helye.” 

Az Utószóban Ráduly János el-
mondja, hogy a históriás ének mostani 
kiadásának alapja az egyik XIX. század 
eleji ponyvakiadás, mely a Maros me-
gyei Kibéden bukkant elő az 1970-es 
évek elején, özvegy Madaras Sándorné 
Szabó Jula őrizte meg, így jutott az ő 
(Ráduly János) birtokába. 
Az egyszerű, komoly, szomorú 

hangvételű, megható, de nem hatásva-
dász szöveg után tartalmazza a kötet a 
história népi dallamát is, melyet Bartók 
Béla jegyzett föl a csíkvármegyei Csík-
jenőfalván 1907-ben, és Kodály Zoltán 
A magyar népzene című kötetében ta-
lálható. Ezekkel az adalékokkal még ér-
tékesebbé válik ez a — részben eddig 
ismeretlen — népballadát feldolgozó 
kötet, mely — mint említettük — ko-
rántsem csak gyermekekhez szól. 

 
Verses�gyermekmesékVerses�gyermekmesékVerses�gyermekmesékVerses�gyermekmesék����

 
A könyvkiadó egyik sajátossága a lírai hangú, meseszerű, hosszabb-rövidebb el-

beszélő költemények — pontosabb szóval verses gyermekmesék — megjelenteté-
se. A közelmúltban, azaz 2009-ben négy ilyen kötet látott napvilágot, egy Baricz 
Lajos és három Beke Sándor tollából. 
 
Bºricz�Lºjos�Bºricz�Lºjos�Bºricz�Lºjos�Bºricz�Lºjos�egerének�egérútjºegerének�egérútjºegerének�egérútjºegerének�egérútjº����
 
Baricz Lajos A templom egere című 

műve kisgyerekekhez szóló verses me-
se. Alapja, kiindulópontja egy közis-
mert szólás: „Olyan szegény, mint a 
templom egere”. A mesében ennek az 
ellenkezője történik: a kisegér éppen a 
templomban talál „harapnivalót”. 
A bevezetőben a szerző a hitelesség 

kedvéért egy egérlyukba bújik: „Egér-

lyukban egerek közt, / addig »egerész-
tem«, / amíg végül rádöbbentem: / a 
nyelvüket értem. / Így aztán az egér-
élet / megérintett engem, / azért van, 
hogy azóta is / a sorsukat zengem.” A 
kisegér — a mese hőse — ezután elin-
dul felfedező útjára. Az éhezés elől az 
emberek közé menekülne, de ott a ku-
tya, a macska, az egérfogó mind az el-
lenségei. Ezért inkább az Úr házába 
vonul, de rágnivalót ott sem talál. Sze-
rencsére egy igazi magyar faluban több 
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„Istenház” is található, és a másikban egy 
tavalyi búzakoszorút lel, sőt, miután ez is 
elfogy, tovább vándorol: „És elindul biza-
lommal — / ki az Urat féli, / bárhogy 
alakul az élet, / semmi baj nem éri.” 
A harmadik templomban a „leggaz-

dagabb az Isten”: „Gyertya, kép, ostya-
sütemény / és számtalan ruha./ Bár-
mibe harapott bele, / finom volt és 
puha.” Egy szekrény alján még csoko-
ládét is talált, amit a pap a gyermekek-
nek tartogatott. 
Ebben az „egér-mennyországban” 

azonban a sekrestyés zavarja meg, aki a 
megrágott ostyákból azonnal felismeri 
az egér jelenlétét, de egyelőre nem ku-
tat utána, így az egérke, ezen felbáto-
rodva az egész ostyás doboz tartalmát 
elfogyasztja. Nem érez bűntudatot, hi-
szen az Úr teremtette ilyen rágcsáló 
természetűvé. 
 

 

Végül mégis menekülnie kell a 
templomszolga elől. Megköszönve az 
Úr jóságát, az egérke most azért kö-
nyörög, hogy ép bőrrel megmenekül-
hessen: „Elhagyom most lakásodat, / 
de Te maradj velem, / hadd találjak 
egérutat, / én édes Istenem.” 
Végül a mese hősének sikerül „egér-

utat” találnia (s egyben a gyermekek 
ezt a kifejezést is megtanulják, gyara-
pítván vele szókincsüket). Sikerül el-
menekülnie vissza az árokba, ahonnan 
elindult, és ahol biztonságban van. 
A kedves, bohókás kis történetet Abonyi 

Mária illusztrációi gazdagítják, melyek a 
könyv minden második oldalát díszítik. 

 

 

Beke�SBeke�SBeke�SBeke�Sándor�öregºpójánºkándor�öregºpójánºkándor�öregºpójánºkándor�öregºpójánºk����
ésésésés�őzikéjének�º�kºlºndjºi�őzikéjének�º�kºlºndjºi�őzikéjének�º�kºlºndjºi�őzikéjének�º�kºlºndjºi����
º�csillºgok�birodºlmábºnº�csillºgok�birodºlmábºnº�csillºgok�birodºlmábºnº�csillºgok�birodºlmábºn 

 
Beke Sándor a verses gyermekmesék 

régebbi mestere, ez az egyik kedvelt mű-
faja. Az utóbbi 2-3 évben három ilyen 
kötete jelent meg kisebb-nagyobb gyer-
mekek számára, de a felnőttek is sok lírai 
szépséget találhatnak bennük. 
Különösen lírai — már tartalmánál 

fogva is — az Öregapó, őzike és a csillagok 
című, különleges hangulatú történet. A 
bevezetőben a szerző hosszan beszéli el 
egy kis kunyhóból jövő füst útját, majd 
bemutatja a kunyhó lakóját, a kályhát „táp-
láló” öregapót, akinek meséje következik. 
Öregapó egy pettyes hátú őzike társa-

ságában „képzeletben, káprázatban” föl-
szállt a világűrbe „hogy közelről láthas-
suk / a sok csillogó-villogó / csillag-
képet, / mit innen — a Földről — / 
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annyiszor láttunk, / ezüstösen, csillag-
kéken” — vallja meg képzeletbeli útjá-
nak célját öregapó, melynek során bejár-
ják az űrt. Első állomásuk az üres, puszta 
Hold, majd lantmuzsika kíséretében sor-
ra találkoznak a csillagképekkel: a Bak, a 
Mérleg, majd a Vízöntő kerül útjukba, 
ahol végre ihatnak a szomjas vándorok. 
Az egyre dagadó, terjedő vízben evickél-
nek a Halak, majd egy nagy macska, az 
Oroszlán kertjébe érnek. Aztán két test-
vér, a Nagy Medve és a Kis Medve cam-
mog előttük, majd felülnek a Göncöl-
szekérre, ami megkönnyíti útjukat. Talál-
koznak a Skorpióval, mely nem bánt 
senkit, aztán a hátrafelé haladó Rákkal. 
Emberfejű paripa a Nyilas, és melléjük 
szegődik az aranygyapjas Kos és egy óri-
ási Bika. Ezek után: „Lassan, lassan / 
megint este lett az égen, / s látványosan, 
/ tündöklően / megjelent a Kaszáscsil-
lag — / beragyogta / a végtelenséget.” 

 

 

 

Az „égbolti parkban” egy kecses le-
ány, a Szűz is járt, majd az Ikreket két 
kutya kíséri, végül a szelíd Hattyúval 
találkoznak utasaink, az öregapó és az 
őzike. Ezzel a mesének is vége szakad: 
„Odafenn / a vén hegy alatt / kicsi 
kunyhó kéményének / magasba száll 
fehér füstje, / és amíg száll / fenn az 
égen, / lenn a havas, / a szülőföld, / 
mélyen alszik / Öregapó / csillagporos 
meséjében.” 
A szerző meseszerűen mutatja be a 

gyermek számára a csillagos égboltot, 
minden csillaghoz rövid történetet fűz, 
és e szokatlan környezet ábrázolása kü-
lönleges hangulatot sugároz, melyhez 
hozzájárulnak Péter Katalin illusztrációi. 

 
 

Góbé�MiskGóbé�MiskGóbé�MiskGóbé�Miskºººº����
 
Kevésbé „lírai”, inkább tréfás, mó-

kás Beke Sándor Góbé Miska című 
verses gyermekmeséje, Keller Emese 
illusztrációival (melyek — vélemé-
nyem szerint — akár kifestésre is al-
kalmasak). A mű — melynek műfaji 
megjelölése: „Tréfás költemény”, ke-
retes formájú. A faluvégi szabómester 
farsang végén, Mesefalván rongyból 
készítette „kisfiát”, aki így — rongyki-
rállyá válva — a farsangot végigbo-
hóckodja. A falu népe csodálkozva, de 
nemsokára már hitetlenkedve hallgatja 
a bohóc hazug ígéreteit: „Azt ígérte, / 
tej forr majd / a mély kutakban / — 
kolbászkerítések mögött — / mint 
mesében, / mézből, / omlós keksz-
ből, / s vajból épül / minden ház”. 
További ígéretei egyre hihetetleneb-
beknek bizonyulnak: csillagporos fü-
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vet, aranyalmát, aranykörtét, ezüstdiót, 
gyémántszemű szőlőt ígér a színpadon 
állva, de a nézőtér közönsége nem hisz 
neki, füttykoncerttel akarja elbúcsúz-
tatni. Ettől szétfoszlik a fércelt, tol-
dott-foldott mesebeli rongykirály. „Ap-
ja”, a szabómester elkeseredik, de be-
látja, hogy farsangkor ez a szokás: 
mindenki hitegeti a népet: a bíró, a ta-
nító, a pap, de senki sem tartja meg a 
szavát. 
Miután a hamisan ígérgető Góbé 

Miska eltűnt, semmi akadálya nem ma-
radt a téltemető maszkabálnak, mely-
ben kicsi és nagy, öreg és fiatal vidá-
man, felszabadultan mulat: „a rezes-
banda pedig / úgy fújta dalát, / hogy a 
szomszédos / vármegyében / is hallot-
ták / csattogó / cintányérját.” 
A vidám történet egyben groteszk-

nek is mondható: nem nehéz felfedezni 
 

 

benne a választások idején „tejjel-méz-
zel folyó Kánaánt” ígérgető, a népet 
hitegető politikusokat. E szimbolikus 
értelme okán ez a tréfás költemény 
nem csak a gyermekekhez szól. 

 
HºvºsokHºvºsokHºvºsokHºvºsok�k�k�k�kiiiirályleányºrályleányºrályleányºrályleányº����

 
A Havasok királyleánya című kötet-

ben Beke Sándor új műfajjal próbálko-
zik sikeresen: kilenc hangulatos, rövid 
lírai meséből áll a könyv, így epika és 
líra ötvöződik benne. A mackó és a hóvi-
rág címűben a téli álmát alvó mackó az 
első hóvirág csilingelésére ébred föl. 
Aztán a szomjas őzike félelmét érzé-
kelteti, aki minden zörrenéstől megijed, 
futásra kész, mert nem tudja, hogy el-
múlt a tél, s vele együtt a farkasveszély 
is (A szomjas őzike). 
E tavaszt köszöntő történetek után 

következik a Göncölszekér leírása, meg-
elevenítése, ami maradandó nyomot 
hagyhat a gyermekek emlékezetében, 
hiszen e leírás, melynek kulcsszava a 
„csillag” főnév, illetve a „csillog” ige, 
végig csupa szépen csengő lírai sor: a 
Göncölszekéren ül egy gyermekkirály, 
fején Hold-koronával, körülötte csillog-
nak a csillagok: „Csillogjatok, / kicsiny 
/ csillagocskák, / fényesedjék / a szép 
csillag- / ország!” (A Göncölszekér) 
Ugyanilyen meseszerűen jelennek 

meg az égitestek a Nappal — a pásztor 
és a bárányok című darabban. A Hold a 
pásztor, a csillagok a báránykái, de 
nappal nem látszanak az égen. Ilyen 
verses mese A kis horgászfiú, aki zsák-
mány nélkül tér haza a tó mellől, még-
sem szomorú, mert az élmény megma-
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rad, és A kíváncsi Pele, mely bemutat 
egy ritkán látható rágcsálót, mely az 
egérhez hasonlít, de nem hangoskodik, 
nem cincog és nem szalad el az ember 
közeléből. Így a városi gyermek, sőt a 
felnőtt is megismerheti ezt a kis állatot, 
melynek nevével eddig csak kereszt-
rejtvényekben találkozhatott. 
Az ősz is szép évszak, sőt vidám is 

lehet. Ezt sugallja az Őszi ének című lírai 
darab, mely a természet megszemélyesí-
tésével fest hangulatos képet erről az 
évszakról: „Ökörnyálból / hálót font az 
ősz, / füstöl a kémény, / pihen a csősz. 
/ Avar-szőnyegen / alszik a nyár, / kér-
gesedik, / jaj, későre jár!”. A késő őszi táj 
már a tél jövetelét jelzi, az ordas előre 
örül az őznek, a „fehér világ közeledik”: 
„De látod? Most még itt sétál az ősz, / 
s aranyhárfáján / búsan muzsikál.” 
 

 

Az ősz legnagyobb eseménye a szü-
ret. A Szüreti bál Nagyfaluban című vers 
csupa öröm, mivel élethűen mutatja 
be a falu népének mulatozását, a 
szüreti szokásokat, a leányok, legé-
nyek öltözetét, megjelenését: „Mének 
húzta / szekerekben / csőszleányok / 
énekelnek, / Gyöngyös párta / szép 
fejükön, / kötényükben / kis bokréta.” 
„Kicsi, nagy és falu vénje” ünnepel, 
büszke csárdást táncol. A nagy vigada-
lom közepette egy kis fiú szőlőt sze-
retne lopni, és hiába akadályoznák meg 
a csőszlegények, észrevétlenül vég-
rehajtja tervét. Ezzel senkit nem káro-
sít meg, így a mosolygó gerezdek kö-
zött mulató csőszlegények is békén 
hagyják. 
A kötetet egy tréfás kis történet zár-

ja, melyben a „Napóleont játszó” kis-
legény, Tamás, kárt okoz a terített asz-
tal tárgyai közt, és pórul jár. 
A kötet lírai meséihez Péter Katalin 

készített borítót és szellemes illusztrá-
ciókat. 

 

 
Beke�SándorBeke�SándorBeke�SándorBeke�Sándor����

„szépséges�kislºkóiszépséges�kislºkóiszépséges�kislºkóiszépséges�kislºkói”����
 
Beke Sándor Szépséges kislakók című 

kötete egy akvárium belső, zárt világá-
ról szól. A „vízinövények alatt” leíró 
költeményben — ez a műfaji megjelö-
lés (ha van ilyen) illik leginkább erre a 
műre —, mindenekelőtt a színek ural-
kodnak: „Ó ezek / a díszhalak, / az 
ezüstösek, / a zöldeskékek, / s a piro-
sak / milyen édesek!” 
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A szerző az egyes halak fajtáit is fel-
sorolja, és részletesen leírja tulajdonsá-
gaikat ebben az említett lírai formában: 
az arany és kék gurámit, a fekete mollyt, 
a díszmárnát, a guppit, az üvegharcsát, a 
búzavirágkék pikkelyű papagájplattit, a 
narancssárga kardfarkút, a zöldes-
szürke hátú malabári dániót, olyan faj-
tákat, melyeknek nevével talán itt talál-
kozik először nem csak a gyermek — 
de a felnőtt olvasó is. A szerző azonban 
nemcsak a halak színpompás külsejét 
festi le találó jelzőkkel, hanem szárma-
zásukról és szokásaikról is tájékoztat: 
távoli tájakról, messzi tengerekből szár-
mazó „gyerekek” találkoznak itt e 
különös kis zárt világban, „ebben a bá-
mulatos vízibálban”, ahol nem mindig 
élnek békésen egymás mellett: „A mo-
hás, / vízkoptatta kavicson / az algaevő 
/ üvegharcsa / takarít, / s ha megzavar-
ják, / haragosan / veszi célba / tekinte-
te / a mocsárfán túli, / kötekedő / és 
feltűnő / szumátrai / díszmárnát.” 
A megvilágított akvárium lakói dísz-

növények között lebegnek, keringőzve 
billegnek „ünnepi táncot járva”, majd ele-
séget keresve: „Azután / mintha semmi 
sem / történt volna / csendesen / to-
vább folyik / a vízi élet, / csillog-villog / 
a színgazdag, / titokzatos/ néma ház.” 
Esténként, ha kialszik az akváriumot 

megvilágító neonfény, lakói elcsendesül-
nek, és együtt alusszák álmukat az őket 
gondozó emberekkel: „ezek az édes, / 

idegen / kislakók, / szépséges lakótársa-
ink, / az akváriumi / halacskák.” 
A szerző megkapó szeretettel ábrá-

zolja ezt a különös világot, ezeket az ap-
ró élőlényeket, ami tematikailag újdon-
ságnak számít még a gyermekirodalom-
ban is (legalábbis ebben a formában). 
Nemcsak az akvárium életének részle-
tező leírása, hanem az anyagot illusztrá-
ló Benkő Zsolt színes fotói is meg-
győznek arról, hogy ennek az akvári-
umnak, a díszhalak színes világával, a 
valóságban is léteznie kell, és ez szolgált 
modellül a szerző számára.  
 

 
Hagyományos�gyermekversekHagyományos�gyermekversekHagyományos�gyermekversekHagyományos�gyermekversek����

 
A megszokott, hagyományos rövid gyermekverskötetek szerzői Jancsik Pál, 

Jánky Béla, Nagy Irén, P Buzogány Árpád és Ráduly János. Köteteik a 2009-es év-
ben jelentek meg. 
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Fecskeszárnyon�száll�º�nyárFecskeszárnyon�száll�º�nyárFecskeszárnyon�száll�º�nyárFecskeszárnyon�száll�º�nyár����
 
A természeti jelenségekről, tavaszról, 

nyárról, őszről, télről, melegről, esőről, hó-
ról szólnak elsősorban Jancsik Pál rendkí-
vül dallamos rövid versei a Fecskeszárnyon 
száll a nyár című kötetben. Csupa zene ez a 
líra, kellemes, könnyen megjegyezhető a 
gyermekfülnek, meg is tanulhatók — va-
lamilyen alkalomra vagy csak kedvtelésből 
— e fülbemászó sorok. Amellett tanulsá-
got is hordoznak, hiszen lehet, hogy a kis-
gyermek itt találkozik először a „májusi 
eső aranyat ér” közmondással, így kiegé-
szítve: „Aranynál is értékesebb: / búzát 
érlel, új kenyeret” (Májusi eső). 
Itt olvashatja vagy hallhatja azt is, 

hogy: „Régi igazság: hamis / huncut vagy 
te április”, hiszen jó, ha ismeri a természet 
„furcsaságait”, így a szeszélyes áprilist, 
amikor az is előfordul, hogy a várt napsu-
gár helyett havazik (Mit tanácsolsz, cinege?). 
A tavasz mégis megérkezik, mert a 

napsugárnak egyre nagyobb az ereje. A 
Ki vagyok? című vers megszemélyesíti a 
napfényt. A már kellemetlenül nagy hő-
ségben viszont a zápor hoz mindenki-
nek, mindennek enyhülést: „Most iga-
zából / porzik a zápor, / csengve pa-
takzik, / futva aláfoly” (Zápor). 
Ezután az ősz képei sorakoznak a 

Negyven fecske és a Dióverés című dara-
bokban, majd hamarosan megjelenik a 
dér és a hó is (Itt van a tél, Dérike). A Hi-
deg, meleg című vers részletezi a kinti és 
benti „éghajlat” közötti különbséget. A 
hideg ellen van menedék: a forró kály-
ha: „Tüzet nyelek, fagyot fújok, / a bő-
römből majd kibújok”. 
A kötet más témájú verseiben a köl-

tő a gyermekek világába „költözik”, az 

ő szemükkel, fülükkel érzékeli a termé-
szetben található jelenségeket (Dinnye, 
Szederszedés, A szúnyog, Szöcskevers, Mi 
volt, Tehervonat). A gyermekek játékait is 
megörökíti verseiben: ilyenek a kis tali-
ga, hajó, vonat, autó, repülő, melyekbe 
„utasokat”, azaz kicsi állatokat képzel 
(Játékok), majd visszaemlékszik egy ré-
gen használt gyermekkori játékára, a 
karikára: „Volt nekem egy karikám, / 
ez volt az én paripám. / Mint egy gön-
dör barika, / kezes volt a karika” (Ka-
rikázás). 
A karika ma már kiment a divatból, 

mert azóta drágább és bonyolultabb já-
tékokkal szórakoznak a gyerekek, de ré-
gen „Egyszerű volt a világ, / mint a ke-
rek karikák” — állítja a szerző némi 
nosztalgiával, amit átérez az idősebb 
felnőtt olvasó, aki szintén szívesen „ka-
rikázott” valamikor… 
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Nem ment ki viszont divatból a sza-
lonnasütés, amit a szerző „nyálcsordító” 
pontossággal ír le (Szalonnasütés). És 
üres csigaházat is lehet találni (Csigaház). 
Kissé részletesebb, meseszerű vers A tó, 
a szarka meg a gyűrű, melyben pórul jár a 
tolvaj szarka. 
Játékos sorokból áll az Endre megy a 

hegyre című vers. A pici gyermeket, aki 
felett még „egy telecske sem múlt el”, a 
fecske hívja a hegyre, ahol őz ugrál, ki-
csi kecske várja, de még nem mehet. 
Viszont a „cseppencske emberecske”, 
„kinek neve Endre, / megnő rendre, 
rendre, / s mint az ugri kecske, / kinek 
víg a kedve, / nekikerekedve / indul a 
hegyekbe.” Egy másik kicsi ember, Ger-
gő, egy őzet csodál meg (Az őz), a kö-
tetzáró vers, a Csengők hívnak ismét az 
ősz érkezését, az iskolakezdést köszön-
ti. 
A kötet fedőlapját és ötletes illuszt-

rációit Abonyi Nagy Mária készítette. 

 
Jánky�Bélº�csergJánky�Bélº�csergJánky�Bélº�csergJánky�Bélº�csergőórájºőórájºőórájºőórájº����

 
Jánky Béla Szeretnék csergőóra lenni cí-

mű kötete sokban különbözik az előző-
től. E kötetben inkább szabadversek 
vagy talán prózaversnek is nevezhető 
darabok sorakoznak, általános és hasz-
nos tanulságokkal, kisebb iskolás gyer-
mekek számára. A kötetnyitó vers, a 
címadó Szeretnék csergőóra lenni (melyet 
gyermekeinek ajánl) a megszemélyesí-
tett csergőórával pontosságra, a kötele-
zettségek megtartására biztat, tanít. 
Ilyen „tanítómese” jellegű a Tilos és 
punktum című darab is, amely a lépcső-
ház korlátján való lecsúszás veszélyeire, 

a tízéves gyermekek felelősség-érzetére 
hívja fel a figyelmet: „Etetem a halai-
mat, / forgatom a fejemben / ezt a 
dolgot / a felelősséggel, / és ettől mint-
ha / nagyobb volnék” — vallja a gyer-
mek nevében a költő. 
A Napsugár rikkancsa és A nagy dicső 

futballpálya című versekben az édesapa 
eleveníti fel emlékeit gyermeke számá-
ra. A Küldjetek négyen a trafikba című 
vers egyenesen a felnőttekhez szól: a 
gyermek, akit apja cigarettáért küld, 
tudja — jobban, mint a felnőttek —, 
hogy a dohányzás ártalmas. 
Az Enikő, Anikó, a Cserebere, a Le-

téptem három gombot az iskolás gyerme-
kek mindennapi kalandjairól, apró vi-
szontagságairól szólnak, melyek jel-
lemzők erre a korcsoportra,  és a szerző  
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— a versek tanúsága szerint — kitűnő-
en ismeri ezt a nemzedéket. Ezt bizo-
nyítják a családi életről szóló darabok is, 
melyben a gyermekek szintén főszere-
pet játszanak. A Kinőttem a görkorcsolyá-
mat, Új fejlemény a családban, A születésnapi 
torta, Mikor az ember árva című versek 
annyira őszinte hangúak, hogy még a 
család életében zajló perpatvarokat és 
azoknak a gyermekre gyakorolt hatását 
is feltárják (Mikor az ember árva). 
Még mélyebb gondolatokat közvetíte-

nek azok a darabok, melyek a gyermeke-
ket gondolkodásra, filozofálgatásra ser-
kentik (Egy dömper hátán, Nemigen értem, 
Mínusz egy centi). Ez utóbbi a felnőtteknek 
is feladja a leckét: helyes-e vagy helytelen, 
ha a kisgyermeket állandóan kézen fogva 
kísérik az iskolába, illetve onnan haza. Ez 
valóban dilemma, mert a közlekedési bal-
esetek miatt védelemre szorul, viszont az 
egyedül járó osztálytársak kigúnyolják az 
így óvott társaikat. Ez komoly lelki prob-
lémát is okozhat az utóbbiaknak: „Reggel 
már cipőfűzés közben / töröm a fejem, 
melyik kirakatnál / szívódjak fel nagytata 
mellől, / ne lássák a fiúk az ablakból, / 
hogy nagyi megint elkísért.” 
Az ilyen „védett” gyermek úgy érzi, 

hogy „mínusz egy centivel” kisebb a 
mellbősége, s így, ha kézen fogják, az 
jó is, meg rossz is neki. 
Nem véletlen, hogy Jánky Béla kötetének 

alcíme — zárójelben — Gondolatforgató, hi-
szen — mint ebből a rövid ismertetőből is ki-
tűnik — nemcsak a 10 év körüli gyermekek, 
hanem a nagyobbak, sőt a szülők gondolatait 
is „megforgatják”, bár a szerző a gyermeke 
naiv hangján mondja el monológjait. 
A kötet fedőlapját és belső illusztrá-

cióit ifj. Feszt László készítette. 

Nºgy�IrénNºgy�IrénNºgy�IrénNºgy�Irén����
ezüst�ezüst�ezüst�ezüst�mºdárkáimºdárkáimºdárkáimºdárkái����

 
Nagy Irén Veletek dalol sok ezüst ma-

dárka című kötete hagyományos for-
májú gyermekverseket tartalmaz. Kis-
gyermekek számára íródtak, könnyen 
érthetők, megtanulhatók. Kisiskolások, 
de akár óvodások is elmondhatják, pél-
dául a Köszöntő című verset, mely nyil-
ván Anyák napjára íródott, de az óvó-
nénit is köszöntheti: „Ki a legjobb óvó 
néni, / Fogadd e csöpp kis verset, / 
Köszönöm a nagy jóságod, / Köszö-
nöm a türelmed.” 
Egyszerű, kedves a Tavaszi játék című 

rövid vers is, és a — nyilván Gyermeknap-
ra írt — Gyermekdal: „Kisfiúk, lányok / ru-
bin virágok, / tinéktek szól ma / e pici dal.”  
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Az alkalmi versek mellett ötletesek a 
valamivel nagyobb lélegzetű kis törté-
netek. A Gombamese címűben két kis 
gomba „beszélgetését” követhetjük 
nyomon: megtudjuk, hogy a gombák 
eldugott helyeken élnek, hiányolják a 
napfényt, a madarak, állatok társaságát. 
Nyáron viszont a gyerekek megvigasz-
talják őket: „Sok boldogságot hoz ne-
künk / a mi legszebb ünnepünk: / sok 
kisgyermek mosolya.” 
Vidám hangulatú a Halásznóta és a 

Tocsogó is. Ez utóbbiban a sáros idő sem 
ronthatja el az általános jókedvet, a 
gyermekeket sem fordítja vissza az isko-
lába vezető útról. A Biztató című vers-
ben a tavasz eljövetelét hirdeti a szerző 
diadalmas hangon: „Ne félj, remélj, / 
remélj, nem félj: / tavaszt hoz, tavaszt / 
már a szél. / A rét, a mező / csupa 
fény, / éled a szívben / a remény.” 
A mindössze kilenc versből álló kis 

kötet első és utolsó darabja, az indítás és 
a befejezés elmélyült, komoly gondola-
tokat tolmácsol (a könnyedebb hangvé-
telű versekhez viszonyítva). Az Ajándék 
című kötetindító versben a költő szerint 
a szó, a dal és a hit a legértelmesebb 
ajándékok, melyeket fiának adhat a szer-
ző, gyermekének minden szülő: „Higgy, 
dalolj, beszélj hát, / töretlen szívvel. / 
Szó, dal s a hit / a legnagyobb vagyon.” 
A kötetzáró vers, a Reggeli ima gyerme-

keknek valóságosan is versbe foglalt 
imádság: „Mikor ránk nevet a reggeli 
nap, / tekints Te is le miránk, Istenünk, 
/ maradj közöttünk, míg leáldozik, / kí-
sérd lépteink, s fogjad a kezünk.” 
Így fejeződik be a kötet (és annak 

utolsó verse), melynek illusztrációit 
Abonyi Mária készítette. 

P.�Buzogány�ÁrpádP.�Buzogány�ÁrpádP.�Buzogány�ÁrpádP.�Buzogány�Árpád����
csengős�bcsengős�bcsengős�bcsengős�bááááránykájºránykájºránykájºránykájº����

 
P. Buzogány Árpád kötete — A 

csengős bárány és a napocska — 35 gyer-
mekverset foglal magába. Dallamos, rí-
mes költeményeinek tárgya általában a 
falusi életforma. Képei szemléletesek, a 
versekben szereplő állatok kedvesek, 
kezesek, szeretnivalók (Hat réten hat ró-
ka, Kecset kacsáiról, Pipék pásztora), köz-
tük is kiemelkedik a nyájtól elvándorolt 
csengős bárány, amint megijedt a tó-
csák hátán tükröződő napsugártól (A 
csengős bárány és a napocska). 
A szerző az egyes évszakokat és 

hónapokat is lírai képekben ábrázolja. 
Rövid, hangulatos sorokban elevenedik 
meg a tavaszi utca (Sóváradi utca). A tű-
ző napsugarak jellemzik a nyarat (Nap 
a tóban,  Tűzkarika égen a nap),  majd ezt  
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követik a koraősz képei: Cseréptetőkön 
csillogás, Mit akar a szél. A költő sajnálja, 
hogy elköltöznek a fecskék, de az ősz-
nek is vannak szépségei, örömei: 
„adott nekünk most gyümölcsöt, / s 
melegét visszakéri, / nélküle nem is le-
hetne/ gazdagságok lemérni” (Meleg, 
gazdag ősz). Talán ez az évszak ihlette a 
legtöbb vers megírására a költőt. 
Ezekben gyakran uralkodó elem a szél 
megszemélyesítése: „Falevelekkel ját-
szadoznak már / a parkban csintalan 
kis szelek, / színét váltotta, egészen fa-
kó / a fasor, hogy rá sem ismerek” (Az 
ősz bére). 
Hasonló hangulatot áraszt a Mit 

akar a szél? vagy a Fázós szeptember című 
vers is. Az eső szintén gyakori téma e 
versekben: Mikor lesz vége?, Őszi esők 
előtt, Gyöngy az eső, Ősz könnye folydogál és 
mások. 
A tél érkezése szintén megihleti a 

költőt: „Roppan a vastag hó az ágon, / 
fehér por minden körbe-körbe, / mint-
ha már az egész világot / mától fagy 
vette volna ölbe” — írja Fagy vette ölbe a 
világot című versében, de erről szól a 
Mekkora hó esett, Kora reggeli hó, Hold a 
hóban, hold a tóban című darab is. A 
költő verseiben uralkodó szerepet 
játszik a természeti elemek megszemé-
lyesítése, mely néha az egész versen 
végigmegy (Történet a nádszálról). A Szél 
markában szalmaszál című versben az al-
literációkra is érdemes odafigyelni: 
„Szusszan a szelíd este, / hold a tavat 
kereste. (…) Száguldnak szilaj mének, 
/ visszahangzik szálló ének, / szívem 
sose szűnt várni, / kezdj benne muzsi-
kálni.” 

A természet ábrázolása mellett né-
hány más témájú vers pajkos gyerme-
kekről szól, így a Péter, a pajkos című, 
melyben nagymamája rendre tanítja 
Petit. A Szabni és varrni című tréfás vers 
egy varrni tanuló kisfiú, Barni viszon-
tagságairól számol be. Az állatok is „tá-
jékozatlanok” néha a világ furcsa jelen-
ségei közepette, mint a már említett 
csengős bárányka vagy Csiga Zsiga, 
amint nyújtózkodik (Reggeli torna). A 
kutyaész című darabban a szerző találó-
an és humorosan érzékelteti a havat 
először észlelő kutya meglepetését, 
nyugtalan ugrándozását, ugatását, az 
Éhkoppon az éhes Samu macska „ál-
modozásáról” szól. Serény Elek egy 
parányi egér neve, „aki” versenyen 
nyert egy hatalmas sajtot, de nem jól 
gazdálkodott vele, s így télen élelem 
nélkül maradt: „Semmi ennivaló — 
nyöszörgött, / bár lenne fél fogamra. / 
És másnap beiratkozott…/ szalmará-
gó tanfolyamra!” (Egy egérkéről) 
P. Buzogány Árpád ötletgazdag, 

hangulatos kötetének illusztrációit 
Abonyi Mária készítette. 
 

Ráduly�JánosRáduly�JánosRáduly�JánosRáduly�János����
Jégtörő�MátyásºJégtörő�MátyásºJégtörő�MátyásºJégtörő�Mátyásº����

 
Szintén Abonyi Mária illusztrálta 

Ráduly János gyermekek számára írt 
Gyere már, Jégtörő Mátyás című kötetét. 
E verseskötetek címei is arra utalnak, 

hogy a szerzők általános témája a termé-
szet. Tavasz, nyár, ősz, tél — rövid han-
gulatos versekben. Így lehet jellemezni 
Ráduly János kötetét is, melyben minden  
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gyermek talál szép, esetleg számára új 
szavakat, gyarapíthatja szókincsét. Kis-
iskolás, de óvodás gyermekek is köny-
nyen megérthetik, élvezhetik és meg is 
tanulhatják ezeket a rövid darabokat, 
mert a hagyományos ritmus, a csengő-
bongó rímek ebben segítségükre siet-
nek. A legtöbb, leggyakoribb költői 
kép, stíluseszköz itt is a megszemélye-
sítés. Jelen vannak az évszakok jelen-
ségei, a növények, virágok, madarak és 
a természet más elemei: a Nap, a Hold, 
a szivárvány, a szellő, az eső, a hóvihar, 
a jégcsapok és mások. A megszemélye-
sítések mellett metaforák, különleges 
képzettársítások is jellemzik egyik-
másik kis verset: „Úgy dalol a / 
nyitnikék, / tüdeje a / tágas ég. / Üde 
hangja / selyemszál, / fények szárnyán 
/ messze jár”   (Úgy dalol).   A Hajlong  a  
 

 

nád című vers minden egyes sora költői 
kép (József Attila Ringató című versére 
emlékeztet): „Hajlong a nád, / szellőt 
ringat, / szél ölében / virágillat. / Éj a 
nappalt / ébren tartja, / nappal az éjt / 
elaltatja. / Hajlongó nád / eget ringat, 
/ ég ölében / ring a csillag.” 
 

A Mi az? verses találós kérdés, a Fu-
ra nyelvtan a szerepek fölcserélésével va-
lóban „fura” és éppen ezért tanulságos 
a gyermekek számára: „A macska tik-
takol, / az óra nyávog. / A libák nye-
rítnek, / a csikó gágog. / Cincog a vad-
szamár, / üget az egér. / Úgy burrog 
Terike — / Holdig is elér.” 

 

Bár az egész kötet csupa líra, dallam, 
ritmus, költőiség, talán legszebb, meg-
személyesítésekből álló rövid darabja a 
Reggel: „Erdőn-mezőn / habos tejként / 
szétömlött a / virradat, / tó tükrében / 
aranyhaját / fésülgeti / már a Nap.” 

 

A telet a Hóvihar, A tél tudománya, 
Porka havak stb. versek jellemzik hitele-
sen, majd a kötet legvégén a szerző Jég-
törő Mátyás érkezését sürgeti: „Gyere 
már Jégtörő Mátyás, / jeget aszalj sza-
porán, / fűbokréta ágaskodjék / a sá-
padt föld homlokán!” 

 

Az utóbbi 2-3 gyermekvers-kötete-
inek túlnyomó része valójában az óvo-
dás és kisiskolás korcsoportokhoz szól, 
mindenekelőtt a természet jelenségei-
vel ismerteti meg, és annak szeretetére 
tanítja a kisgyermekeket, játékos, lírai 
formában, jelentős segítséget nyújtva 
ezzel a szülőknek, óvónőknek, taní-
tóknak az oktatásban és a nevelésben 
is — bár ezeket a költői szépségtől 
áradó kisebb-nagyobb szerzeményeket 
maguk is élvezettel olvashatják. 
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HÃJDÃNI�«RDÉL¥I�¿ÁJÃKON�
Jékely�Zoltán�kiºdºtlºn�leveleiből�

Közzéteszi:�Ráduly�János�
�

Hajdani erdélyi tájakon. Jékely Zoltán kiadatlan leveleiből a címe az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó 2008-ban megjelentetett kötetének, és aki belelapoz, már le sem teszi 
a kezéből, egyhuzamban olvassa azt végig. És nem azért, mert a mostani időhiá-
nyos világban biztatásként hat a tetszetős kivitelezésű könyv félszáz oldalnál alig 
valamivel nagyobb terjedelme, hanem, mert sokat ígér a név: Jékely Zoltán egyik 
közkedvelt költőnknek, Áprily Lajosnak a fia. Kettejükről írja Jókai Anna: „Páros 
csillag — a népdal is tudja —, ritkán ragyog az égen. Lett légyen ez a párosság ön-
ként vállalt szerelmi kötés vagy esetünkben az apa-fiú megmásíthatatlan vérségi 
kötése. Mégis megtörtént: a magyar költészet fekete, de csillagokkal dúsan kivar-
rott kárpitján ez a két fényesség, csaknem érintkezve ott ragyog már mindörökre. 
Csaknem érintkezve, mondom, de saját formáját mindkettő kényesen megtartva.” 
S hogy annak idején a költő Áprily Lajos milyen érzelmektől fűtött atyai gon-

dolatot öntött versbe fia születésekor, olvasható Fiamnak című költeményében: 
„Voltam alkonyba síró tibia. / Te légy jövendő gondolat-csatán / piros hajnalba 
búgó trombita. (…) Voltam haszontalan műhely-salak. / Te légy titkos szépségű, 
ritka kő, / miből a művész óriást farag.” 
Érthető tehát a várakozásteljes kíváncsiság Jékely Zoltán itt közzétett, eddig ki-

adatlan levelei iránt, melyeket Ráduly János gyűjtött össze, és rendezett kötetbe.  
Lehet hinni és lehet vitatni annak igazát, miszerint a házasságok az égben köttet-

nek, ahhoz viszont nem fér kétség, hogy a barátságok hálóját itt szövögetik a földön.  
Jékely Zoltán Szovátán ismerkedett meg Szabó Mihály történelem—magyar szakos 

tanárral, és ez a találkozás kihatott egész hátralévő életükre. Mondhatni, hogy a véletlen 
hozta össze őket 1973-ban, amikor rokoni látogatásra jött Szovátára az író, és hogy 
meghosszabbította ott tartózkodását, abban nyilván szerepe volt Szabó Mihály tanárnak, 
a közös horgászásoknak az „örök” Küküllőben. Talált közöttük a szó, ismeretségük ba-
rátsággá mélyült, melynek írásos tanúsága Jékely Zoltán 21 levele a kedves jó baráthoz. 
Ráduly János Sorok a Jékely-levelekről című előszava visszapergeti az előz-

ményeket. Ebből megtudjuk, milyen úton-módon jutott e levelek és fényképek 


