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Padár Julianna

Hiányba törten
Fehérbe csendesült télben
Emlék a nyári, égi láng
Zilált hószirom a lélek
Fagyosak a néma imák

Szürkére mázolt ég alatt
Összeomlik a gondolat
Vakul a házam ablaka
Hiány tördeli arcomat

Rideg István

Ha lenne gyermekem...gy
(Padár Julianna Maszkabál a konyhában című könyvéről)

Rádics Károly hangulatos szerkeszté-
sében ésSzécsi Valéria kifejező rajzaival,
a költőnő fényképével és kedves bohócos
fedőlappal jelentek meg Padár Julianna
gyermekversei. S közöttük van három
olyan -A hóvirág szava. Rólad énekelnék,
Siklik a fagy -, amely még tizenkét-tizen-
három évesen íródott. De a könyv lektora,
Czine Mihály annyira jellemzőnek, odail-
lőnek tartotta őket, hogy feltétlenül ra-
gaszkodott megjelenésükhöz.

A legkorábbi, A hóvirág szava
(1951) nőnapi köszöntő. A Rólad éne-
kelnék (1952) a békevágyról szól. A
Siklik a fagy (1952) epigramma. Ellen-
tétezésre épít, s mondhatnánk: „anya-
vers", hiszen a tél zordságára felké-
szült benne az óvó melegség, a termé-
szet vad támadására az emberi védeke-
zés, s főképp az anyai jóság.

Siklik a fagy

Siklik a fagy a deres ágon,
kemény acél a tél foga,
a zord fagy mögül langy szivárog
a tél bármilyen mostoha...

Van jó cipőnk és nagykabátunk,
meleggel bélelt iskolánk,
libapelyhes, puha az ágyunk,
s ölében altat jó anyánk...

Miért ü a költő gyermekverseket? S
miért olyan megkapóak ezek? - kér-
dezhetjük a többiről.

Mert a költőileg átélt egyéni sorstra-
gédiák mindig valami hallatlan barát-
ságéhséget gerjesztenek Padár Julian-
nában.

Hetedíziglen kötetében van egy
gyönyörű elégiája, az Esélyek,
amelyben felméri léte lehetőségeit,
és a halálra elszánt ember tudatával
vár talányos segítséget, baráti han-
got:

végén állok
szétfoszladozva,
alázattal telve...
Túlélési esélyem nem mérhető...

Lelkemnek vértestvére: egy
baráti hang adhat még erőt...
Ha ő, a „lélekharang"
végleg magamra hagy,

jöjjön a megváltó halál!
Dűljön rám a hant."

Ugyancsak ebben a verseskönyvben
olvashatjuk a Nagy László-i hangvéte-
lű Szilveszter-éji csillagokat is, a tragi-
kus valóság és az olthatatlan vágy ket-
tősségét:

„Kormos egemen ezüst fény hiánya...
-Asszonyágyamat bába sose látta -
Nem adott Isten ezüst fényt,
karomnak kisded-ölelést,
nem adott pásztort - eljövőt,
testemben édes rejtezőt,
ajkamra nótát - dúdolót,
mellemre bimbót - altatót,
szívemnek szíves szívlakót..."

A vers könyörgéssé csuklik a vé-
gén:

„Szilveszter-éji csorgó csillagok
árvságomra vigaszt hozzatok!"

Mi erre a megoldás?
Már ebben az elégiában hangot kap

a gyermektelenség okozta - szinte
messiásváró - gyermekimádat:

„Ha lenne gyermekem gyöngyszemű,
fényzuhogásom gyönyörű;
Embernek, Úrnak mutatnám,
égre emelném az orcám...
Jönnének háromkirályok,
harsonások, glóriások..."

E himnikus éneklés után talán nem
csoda, ha a barátokra lelés vágya az
ártatlan gyermeklelkek birodalmába
vezet el.
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A Maszkabál a konyhában kötet
ajánló verse, a Csitri szívvel azért szép,
mert önzetlenül tárulkozik fel benne az
„adok", „várok", „ég bennem", „repe-
sek" tette és szándéka a barátságért.
Sőt, a vers 2. részében a gyermek
közelében áhított barátság fokát is
megvilágítja, mégpedig a gyermeki
szemlélet számára (és által) könnyen
megfejthető hasonlatokkal. A barátság
szépségét a béke ünnepének, a kará-
csonyi gyertyagyújtásnak a hangulatá-
val. A barátság jóságát a téli takaró
melegével

Csitri szívvel

Csitri szívvel
öregen
adok neked
verseket

Szívajtóm ki
van tárva
várok gyerek
barátra

Ég bennem a
szeretet
gyermek után
repesek

A barátság
olyan szép
mint fenyőn, ha
gyertya ég

A barátság
olyan jó,
mint télben a
takaró

Van még egy vers a kötetben, amely
szintén rávilágít e barátkozás lényegé-
re. Sőt, esetleges egyoldalúságára. Ez
Az én szívem piros óra.

Álarcos ősi felező nyolcasai idő-
mértékes lejtést is mutatnak. A jambi-
kus kezdés után choriambusok, ionicus
a minőre következnek, majd a második
versszakban brochaikus váltás, míg-
nem a harmadik versszakban a troche-
usok, pirrichiusok közé ismét jambus
keveredik. A „szabályos" nyolcasok
mögött egyre kopogóbbá, zaklatottab-
bá váló időmértékesség zeneileg is
megerősíti azt, amit a szavak közölnek:
ez a szív ad, ha elhagyják, ha hűtlenek

lesznek hozzá, akkor is. Mintha a 19.
századi romantikus szenvedésmisztika
hangzásvilága szólalna meg itt törede-
zetten.

Ez a kis törékeny filozofikus versi-
ke az eltérő, a nevelő, a feltétlen adó,
önzetlen „anyai" barátságot kínálja fel.

Az én szívein piros óra

amíg élek
u - / - -
ketyeg-ketyeg
u — / u u
ontja a sok
- u u -
szeretetet
- u u -

neked is meg
u u - -
neked is jut

u u /- u
annak is ki
- u / - u
tőlem elfut
- u / - -

jár a kicsi
- u/u u
piros óra
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amíg ép lesz
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Nos, a természethez még közelibb
gyermeki világhoz kucorodik le „csitri
szívvel / öregen" a költőnő, hogy szere-
pet játsszon a gyermek számára fontos
tényezőkkel. A természeti jelenségekkel:
napsugárral, széllel, záporral, patakkal,
harmattal és faggyal. A növényekkel:
erdővel, hajnalicskával, portulácskával,
tulipánnal, gombával, margarétával, esti-
kével, mákvirággal, bodzával, szamócá-
val, almával, fűzzel és dióval. Az álla-
tokkal: varjúval, cinkével, verébbel,
medvével, vakonddal, levelibékával,
szamárral és kutyával. A megszemé-
lyesített játékeszközökkel: libikókával,
hintával, vas-mászókával, csúszdával.
A varázslatban megelevenedő haszná-
lati tárgyakkal: reszelővel, fedővel, fa-
kanállal, fazékkal, nagykabáttal, nyúj-
tófával s gyújtós fával, seprűvel és
felmosóronggyal.

A kötet hangulati változásait (és
egyben egységét) az évszakok szigorú
rendje irányítja. Az egyes verscsopor-
tok élére cím nélküli mottóversek ke-
rülnek, megütve az alaphangot. Ezek a
Rügyek ébrednek, a Nap tüzén fénylik,
a Morcosul a szél, a Hószirom árnyán
kezdetűek.

A tavasz ciklusába kilenc vers tarto-
zik. A versek témái: békevágy, nőnapi
köszöntő, a tavaszi hóolvadás, a csaló-
ka tavasz, a tavaszváró veréb, anyák
napi köszöntő, a májusi eső, álom a
„betűrétről".

A nyárcikus tizenkét verset ölel fel.
Témái: a természet ébredése, a szél kár-
tevése a dióban, a költői szív, a virágos-
kerti séta, utazás a batáron, éltető nyári
eső, bolondos álombéli fantázia, a meg-
személyesített erdei állatok készülődése
az esküvőre, manóidézés, a zápor.

Az ősz hat verse között találunk
ötletes kitalálóst, almaszüreti évődést,
megszemélyesített játszótéri eszközö-
ket, kutyával való barátkozást, faülte-
tést

A tél tíz verse között van „anya-
vers", dal a tél beköszöntéről, Mikulás
napi jelenet, varjúálom, születésnapi
emlékezés, tavaszváró reménykedés és
megcsalatás, konyhai „maszkabáli"
varázslat, tél ideji életvárás.

Mindenütt, mindenütt a természet
uralkodik!

Az ember seholsem megzabolázó.
Remekül emelik ezt ki Szécsi Valéria
rajzai is. Mindössze csak három ember-
forma jelenik meg a rajzokban. Egy üde
bakfisarc, a söprűs, fazéksapkájú hóem-
ber és a vidám kis bohóc. A grafika és a
költemények együttélései közül kiemel-
hetjük a nyár mottóverséhez illeszkedő
búzakalász rajzának harmóniáját, halk
egyszerűségének pátoszát.

A vers így hangzik:

„Nap tüzén fénylik
az érlelő nyár
tenyeret érint
a búzakalász."

ím itt is a természet - az életet
tápláló - az aktív szereplő.

A tavaszt legkiválóbban a Fityfiritty
és a Gén- virág kelti életre.
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A Fityfirittyben a tavasz eleji lusta
természeti változásra hirtelenül, gyor-
san reagál a tavasz váró verébraj:

„ ég-fátylát elfújta
az ünnepváró szél
ezernyi verébhang
az ólak ereszén:
csiccs-csivics
csiccs-csivics
a tél már
fityfiritty"

A zárlatban a pezsgő élet győzel-
mét a rövid szótagok sokasága is
jelzi. A kezdeti „népdalküszöb" he-
lyére is a madarak fészke keiül. Ezek
a madarak már felkészültek az élet
gyarapítására is, így egyre diadalma-
sabban zengenek a refrénben a hang-
utánzó szavak!

„puha pelyhes fészek
ablaka kékre néz
lesz tojás bővibe
csiviteli a veréb:
csiccs-csivics
csiccs-csivics
a tél már
fityfiritty"

A Gén-virág szintén „anyavers",
mint a Siklik a fagy. Remek anyák
napi köszöntő lehetne már az óvodás
nagycsoportos száján, de bizony még
a gimnáziumokban is illene olykor
megrendezni legszebb családi ünne-
pünket!

Gén-virág

Hogyha tavasz volnék,
a hideg tél után
szívem minden szeretetét
neked adnám, Anyáin

Néked adnám kincsem,
lelkemből a hálát,
virágbontó szép májusnak
összes orgonáját

Gén-virágod vagyok
véred folyó árján,
szeretettől ringó levél
virágszíved ágán

A nyár versei jobbnál jobbak.
A Hej, ez a szél! hangulatos meg-

személyesítés. Lendületesen megjele-
nített életkép. A gyermek képzeletét
mindenekelőtt a hatásos, dinamikus
igék mozgatják meg. Ez a szél „eljött",
„elfelejtett", majd „suhant", „rátalált",
„körülnézte, körüljárta", „cibálta, / te-
kergette, csavargatta", „marta, falta /
süvöltözve, vihorászva", „lerázta", s
végül „elfutott". A sok-sok rokon értel-
mű szó elsősorban az óvodások szóbe-
liségét fejlesztheti, szókincsét gazda-
gíthatja.

„Eljött a szél diót lopni,
elfelejtett botot hozni,
addig suhant a határban,
rátalált a diófára.
Körülnézte, körüljárta,
erős ágait cibálta,
tekergette, csavargatta,
zöld levelét marta, falta,
süvöltözve, vihorászva,
a sok diót mind lerázta!"

Óvodásoknak ajánlatos továbbá a
Séta a virágoskertben is. A költő ked-
ves utazásra, a természet csodálására
hív:

„Add a kezed, gyere velem Fruzsina!
Virág-kertben szól a tücsökmuzsika.
Itt terem meg szívedben a szeretet.
Amit látol, soha-soha ne feledd!"

A virágok úgy viselkednek, mintha
ok is gyerekek lennének! Az „üde hajna-
licska" „kél", „iszik", „ruháját / frissre
mossa", az .Aprócska / portulácska /
napruhájába / öltözött", „megbúvik / a fű
között"., Jllegeti kalapját / a tulipán". A
„langaléta / margaréta" „köszön", „inte-
get". Padár Julianna könnyeden alkal-
mazkodik a gyermek könnyen váltó, labi-
lis figyelméhez is, hiszen jól ismeri a
gyermeklélektant. Ahogy fárad, lankad a
figyelem, úgy szűnik meg a megszemé-
lyesítés. Az ötödik versszakban az estike
már csak „kéklik", illatával csak történik
valami: az „alkony árja" „ablakomon /
ejti be". Újdonság kell! A hatodik
versszakban már meg is jelennek a rova-
rok: a pillangó és a méh, s egy hatásos
indulatszóval pedig egy fürge gyíkra
kapja el a költőnő a gyermek tekintetét.
Emberi jóságával és élénkségével hat ez
a vers elsősorban:

„Pillangónak
árnyas szárnya
leng a bolyhos
mákvirágra.
Méhnek
édes kert
e kert.
Hopp! Egy gyík
ott eltekert..."

Talán a nyárciklus legszebb verse a
Barátommal batáron.

Pajkos vidámság párbeszédes for-
mában. A hangutánzó szavak bravúrja
és a gazdag alliterációk teszik kedves-
sé ezt az életképet. A vers enyhe szi-
multaneitása és remek rímképlete (aa-
ba, aaba) következtében könnyen me-
morizálható. Ezért az óvodások moz-
gásigényét éppúgy kielégítheti, mint
ahogy erősítheti versmondó hajlamu-
kat.

Barátommal batáron

Van nekem egy barátom,
fent ülünk a batáron;
zityegünk és zötyögünk
túl hetedhét határon...
Megszólal a barátom:
„Jaj, de ráz a batárom!"
Szipogunk és hüppögünk,
inkább ülnénk szamáron!

A nyárciklusból még ajánlani
tudnánk a Nyári esőt. Illetve az
életkori sajátosságokat (a felelősség
nélküli összevissza-beszélgetés
gyermeki sajátosságát) is felhaszná-
ló Kék álom-erdőbent. Az utóbbi
fesztelen, vicces handabandázás,
bolondos fantáziája biztosan tetsze-
ni fog.

íme, így kezdődik az álommondó
vers:

„Az éjszaka kék
álom-erdőben jártam,
minden hamis madárfüttyöt
lekaszáltam.
Bodzáról ettem
a szamócát,
kökényről szedtem
a borókát.
Liften mentem a
gesztenyefára,
makkot ráztam a
gomba hasára."



KÖZELKÉP: PADÁR JULIANNA

Az őszciklusból három verset
emelnénk ki. Az őszi játszóteret, a
Baltazárt és a Vigyázva gyermekfát
címűt.

Az Őszi játszótér elárvult tárgyai-
nak gyerekek iránti sirámai a ragasz-
kodás, az együvé tartozás érzéseinek
fogalmát világítják meg az „óvodá-
sok színvonalán". Miközben a bánat
rokon értelmű kifejezései („árva
lett", „kis terecske", „nincs", „sóhaj-
tozik", „lennék inkább", „sírdogálva
áll", „inkább lennék", „nyöszörög",
„egész télen rág", „szegény testem
falatozza", „bánatos az öreg csúsz-
da", „nincs ki") mind-mind hangulati
gazdagsággal erősítik egyszersmind
a 3-6 évesek éntudatát (tekintélyét),
jóllehet a zárlat nem éppen nekik
szól:

„Bánatos az öreg csúszda:
„Nincs, ki rajtam mászna-csúszna,
iskolában Jancsi, Julcsa..."

Melyik kisgyereknek ne lett volna
már ragaszkodó kutyapajtása, hű
ebe? A korcs Baltazár hűségnyilatko-
zatairól is szól egy költemény. Mo-
dernizált formában, elhagyva az in-
terpunkciót, hetes, hatos ütemmozai-
kos technikával épülnek fel a vers-
szakok. De a kezdő és a záró versszak
ritmusa csaknem megegyezik. Funk-
cionális eltérések a „szemmel magya-
rázza", „foxi öreganyjára", „puli na-
gyapjára", illetve a „vén kutyaszem-
pár", sorok.

Baltazár

korcs kutyám a Baltazár
csonka farkát rázza
két lábra áll s hűségét
szemmel magyarázza

esküdne őseire
kuvaszra vizslára
foxi öreganyjára
puli nagyapjára
nem kell nekem esküvés
barátságunk szent már
esküvésnél többet mond
a vén kutyaszempár

A Vigyázva gyermekfát versnek az
egész kötetben kitüntető helye van.
Idillikusán kellemes hangulatú. Ősi fe-
lező tizenkettesekben tanítja a faültetés
nagyszerűségét. A nagycsoportosok
megértik: már nemcsak játékból áll a
világ, hanem a hasznossá válást is el-
várják tőlük. Arra tanít, nemcsak a
természetnek, hanem az embernek is
becsülettel el kell végeznie a maga
tennivalóit a nagy világegyetemben!

Vigyázva gyermekfát

November havának kellős-közepében,
körtefát ültettem kertünk hú földjébe.

Anyám ásójával kerek lyukat ástam,
a lyuk mellett Ideát meghatódva

álltam.

Vigyázva gyermekfát, féltve téli álmát,
nem sajnáltam tőle humuszt, vizet,

trágyái.

Kis cúzmám talpával földjét
megtapostam,

szívemmel, lelkemmel be is
aranyoztam.

Gyönge ágán csillan az ősz napsugara,
adjon a Teremtő sok gyümölcsöt rója1

A télciklus kiemelkedő remeklése
egy dal, a Hirlik.

A tél beköszöntének folyamatát ér-
zékelteti az „óvodások színvonalán."
Könnyen megérthetően és emlékezet-
be véshetően. Fokozatokra épített e
vers. Figyelembe veszi a gondolkodás,
az érzékelés gyermekies kényelmét.

A versben tízszer fordul elő a chori-
ambus ritmusegység (a 6 páratlan sorban
kivétel nélkül), és kilencszer másfajta
ritmusegység. A páratlan sorok négye-
sek, a párosak nyolcasok. A 2., 4., 6. sor
ütemhangsúlya 3/5-ös, azonban a 8., 10.,
12. sorban funkcionális változtatás törté-
nik. Ugyanis szabályos felező nyolcasok
keletkeznek, jelezve a természeti tör-
vényszerűség, a tél uralkodóvá válását:
„szoknyánk alá surran a szél" (4/4), „az
alomba gyűlt falevél" (4/4), „a fagy a dér
a hó a szél" (4/4). De nemcsak a ritmus,

hanem a szóbeliség is fokoz. Az 1. és
2. versszakban még csak „hírlik a tél",
a 3. versszakban már „itt van a tél". A
hangutánzó szavak sorrendje szintén
fokozatot képez: előbb „zizzen a szél /
rezzen a vadszőlőlevél", később „sur-
ran a szél / roppan a jég"

Hírlik

zizzen a szél
rezzen a vadszőlőlevél

hírlik a tél
az ősz már hiába ledér

csipkéd a dér
barnára vált a falevél

hű-lik a tél
szoknyánk alá surran a szél

roppan a jég
az alomba gyűlt falevél

itt van a tél
a fagy a dér a hó a szél

Végül - de már csak megemlíthet-
jük - a télciklusban izgalmas varázsos
vers a kötetcímadó Maszkabál a kony-
hában, s legendás születésnapi emlék a
Mese és valóság.

„A gyermekek viszontszeretete ad
még életerőt nekem" - vallja meg ne-
künk végül bizalmasan a költőnő. A
hátsó borítón, egy rövidke kis élet-
rajzban, a könyv legutolsó mondatá-
ban.

Anyukák és gyerekek, testvérkék és
nagymamák, olvassuk és - mert lehet -
szeressük Padár Julianna könyvét!

Hisszük, sok-sok kisgyermek lelki
gazdagodását nevelheti- növelheti ez
a kedves kis kötetecske, amely Kas-
sák Lajos, Szabó Lőrinc, Weöres
Sándor, Csanádi Imre, s mások mű-
vészetének hagyományait folytatja a
fesztelenség, a megbecsülés kifejezé-
seivel; a kicsinyek öntudatának erősí-
tésével, a természet szépségeibe való
gyermeki-emberi beilleszkedés segí-
tésével.

(Pomáz-Amszterdam, 1993.)


