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Sebesi Viktória

Az apa(ság) megjelenése 
a kortárs gyermekirodalomban

Az utóbbi években a gyermek- és ifjúsági irodalom szövegeit gondozó kiadók határozott 
koncepció mentén építenek arra a tapasztalatra, amely szerint az irodalom jelentős mértékben 
hozzájárul(hat) a társadalmi gyakorlatok megismertetéséhez, és azok fokozatos elsajátításá-
hoz. Itt említhető a Csimota kiadó Tolerancia-sorozata, a Móra kiadó TABU-sorozata vagy 
a Pagony Kiadó Tilos az Á könyvei.1 Többek között ennek a törekvésnek köszönhető, hogy 
a társadalmi nemek kérdése a kortárs gyermekirodalomban is egyre fokozottabb figyelmet 
kap. Az itt említhető kötetek abban a mikrokörnyezetben tárgyalják a nemek lehetséges 
társadalmi szerepeinek témáját, amelyben a megszólított korosztály először találkozik velük: 
egy (a mostani szövegekben még) heteronormatív családmodellben, amely azonban a 
családi struktúra egységét már nem feltétlenül az édesanya-édesapa kettősének koncepció-
jában képzeli el. A kortárs gyermekirodalom sorra megjelenő kötetei olyan – a társadalmi 
nemek szempontjából is releváns – mindennapi tapasztalatokat tematizálnak, mint az egyik 
szülő megbetegedése,2 külföldi munkavállalása,3 a gyermek és az édesanya elhagyása,4 az 
örökbefogadás5 vagy a halál,6 melyek mind megbont(hat)ják, és ezáltal megkérdőjelezik a 
hagyományosként értelmezett családmodellt. A hagyományos – vagy ideálisnak tekintett –  
családi struktúra felbomlása a családtagok közti kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Az új 
kommunikációs viszonyrendszerhez és helyzetekhez való nyelvi alkalmazkodás pedig nem 
csak tematikus szinten jelenik meg a szövegekben, hiszen a kortárs gyermekirodalom legiz-
galmasabb köteteit a nyelvkeresés gesztusa jellemzi; az arra való törekvés, hogy a hétköznapi 
tapasztalatokat az irodalom révén esztétikai tapasztalatba fordítsák. 

A szerepek átrendeződése új dinamikát feltételez mind a családban betöltött nemi 
szerepek,7 mind pedig a családtagok közti kommunikáció tekintetében. A kortárs  

1 A Csimota kiadó Tolerancia-sorozata elsősorban a fiatalabb, 4–5 éves kor feletti gyermekeket szólítja 
meg, míg a Móra kiadó TABU-könyveinek és a Tilos az Á-köteteknek – az ifjúsági irodalom és a young 
adult műfaji keretei között – az idősebb, 14–16 éves korosztály a célközönsége. Ezek az írások a(z) (iro-
dalmi) nyelv performativitására építkeznek, vagyis a szövegek nemcsak megszólítják az elérni kívánt 
olvasóközönséget, hanem olyan helyzeteket, szituációkat jelenítenek meg, amelyekben a kamaszok 
számára ismert, mindennapi problémákat tematizálnak, és gyakran az adott probléma megoldására, 
kezelésére nyújtanak nyelvi mintát. 

2 Tóth Krisztina: Anyát megoperálták. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2015.
3 Haász János: Felnőtteknek nem. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2017.
4 Elekes Dóra: A muter meg a dzsinnek. Csimota Gyerekkönyvkiadó, Budapest, 2014.
5 Tóth Krisztina: A lány, aki nem beszélt. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2015.
6 Kollár Árpád: Milyen madár. Csimota Gyerekkönyvkiadó, Budapest, 2014.; Kolozsi László: Apufa. 

Manó Könyvek, Budapest, 2017.
7 A (tárgyalt) gyermekkönyvek esetében azért érdemesebb szerepekről beszélni és nem maszkulinitásról 
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gyermekkönyvekben már nemcsak az anya jelenhet meg a gondoskodó, a gyermeki 
pozíciót és a gyermek világát értelmező szülőként, hanem az apa is. Az új apa-szerep 
megjelenítése a mesekönyv-írás kulturális aspektusához is szorosan kapcsolódik, hiszen 
a legfrissebb kötetek szerzői között nem csak nőket találunk, sőt az itt elemzett szö-
vegek – melyek az apaság tematikáját dolgozzák fel – szerzői mind férfiak. Mindezt 
pedig azért szükséges hangsúlyozni, mert Kiss Ottó és Varró Dániel évek óta foglalkozik 
gyermekkönyv-írással, de Oravecz Imre, Szijj Ferenc, Tandori Dezső és Kovács András 
Ferenc is írt gyermekkönyvet, mégis az új apa-szerep tematizálása az, amely egyértelmű 
szembefordulásként értelmezhető a gyermekkönyv-írást feminizáló és ezáltal stigmati-
záló gyakorlattal szemben. Az apaság újra-tematizálása által a kötetek olyan azonosulási 
lehetőségeket ajánlanak, melyek vagy eltérnek a korábbi – az apa mint a családot ellátó, a 
családi otthonba csak visszatérő, ágens – szereptől, vagy pedig bírálják azt. Varró Dániel 
kötetei,8 Kiss Ottó Ne félj, apa című verseskönyve,9 Haász János Felnőtteknek nem már a 
medialitás lehetőségeivel is játszó kötete,10 vagy pedig Kolozsi László Apufa című mese-
könyve mind annak a tapasztalatnak adnak hangot, miszerint a gyermeknevelésnek – azon 
belül pedig az irodalmi nevelésnek – az apa, a férfi is részese.

Megjegyzendő még, hogy ezeket a köteteket több szempontból is a dialogikusság 
jellemzi. Egyrészt a versek egyértelműen olyan aktív kommunikációs aktust kezdemé-
nyeznek, melyekben gyakran az apa jelenléte, hangja és tekintete válik meghatározóvá. 
Például Varró Dániel verseiben a felolvasás vagy együttmondás aktusában az apa szólal-
tatja meg a verseket, így a hangzóvá tétel során (a prosopopoiia alakzata révén) arcot és 
hangot ad a költeményeknek, vagyis az ő fizikai jelenléte (és hangja) elengedhetetlenné 
válik a szövegek érthetővé tételéhez. De a dialogikus szerveződésre említhető példaként 
a gyermekirodalom intertextuális játéka is, hiszen Haász János 2017-es mesekönyve 
egyértelműen paratextusként utal vissza Kiss Ottó eddigi munkáira.11 Tehát a kortárs 
gyermekirodalom köteteinek mind a tematikus, mind pedig a nyelvi irányvonalai mentén 
egyre több kapcsolódási pont figyelhető meg.12

vagy pedig feminitásról, mert a gyermekek az apa vagy az anya megnevezés nyelvi jelöltjei révén első-
sorban szerepekkel, szereplehetőségekkel találkoznak, amelyek csak később – a szerepek észrevétlen 
elsajátítása során – kapcsolódnak a feminitás vagy a maszkulinitás jelentéséhez. 

8 Varró Dániel: Akinek a lába hatos. Korszerű mondókák kisbabáknak. Manó Könyvek, Budapest, 2010.; 
Uő: Akinek a foga kijött. Még korszerűbb mondókák kevésbé kisbabáknak. Manó Könyvek, Budapest, 
2011.; Uő: Akinek a kedve dacos. Mondókák apró lázadóknak. Manó Könyvek, Budapest, 2014.

9 Kiss Ottó: Ne félj, apa! Nagy kislánykönyv. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2016. 
10 Haász János kötete izgalmas játékra hívja az olvasóit: egy, az okostelefonokra letölthető alkalmazás 

segítségével a gyermekek vagy a szülők, a telefon kameráját az adott jelzéssel ellátott oldalra irányít-
va egy kisfiú elmondásában hallgathatják meg a verseket. A kötetben csak négy ilyen oldal található, 
abból három lap esetében a telefon kijelzőjén fehér lapként jelenik meg az illusztrált oldal, miközben 
csak a gyermek hangját halljuk. Egy lapon azonban a telefon életre kelti – a szöveg mellett – az illuszt-
rációt is. A könyvnek ez a multimediális gesztusa is egyfajta közelítés a fiatalabb korosztályhoz: azok-
hoz, akik a mindennapok során már probléma nélkül kezelik a különböző technikai médiumokat.

11 Haász kötete egy mottóval/verssel kezdődik, amelynek címe Kiss Mottó.
12 Természetesen nem pusztán azokat a könyveket jellemzi dialogikusság, amelyekben valamilyen módon 

az apaság tematikája merül fel. Elekes Dóra A muter meg a dzsinnek című könyve az édesanya alkoholiz-
musában egy olyan tabuként kezelt társadalmi jelenségnek ad hangot, amely magyarázatra szorul (pl. az 
egyik szülő vagy felnőtt által). A könyv arra készteti a szülőket, hogy a tabusított témákat megmagyaráz-
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A líra dialogicitása a gyermekirodalomban 

Varró Dániel és Kiss Ottó kötetei, Kollár Árpád Milyen madár című verseskönyve – bár 
eltérő poétikai eszközökkel, de – azokat az éles határvonalakat bontják le, amelyeket fel-
nőtt és gyermek, felnőtteknek és gyermekeknek szánt irodalom között feltételezhetnénk. 
Mindez pedig a különböző társadalmi szerepekről gondolkodva is izgalmas távlatokat 
nyithat meg az interpretáció számára: verseik olvasásakor nemcsak azt követhetjük 
végig, hogy milyen gyakorlatok révén válik a gyermek például „nemmel ellátott személy-
lyé”, hanem a líra dialogicitásának a gyermekeknek szánt irodalomban megmutatkozó 
néhány aspektusára is felfigyelhetünk. Hiszen mindhárom szerző lírája éppen arra az 
„átjárhatóságra” épít, amely felnőtt és gyermek tapasztalatának, nyelvi kompetenciájának 
és érzékelésének dialogikus szerveződésében jön létre. 

Több útja is lehetséges a (felnőtt–gyermek lét közti) dialogikusság, én – másik kap-
csolat megjelenítésének: Kulcsár-Szabó Zoltán Szabó Lőrinc Lóci-verseit elemezve jut 
arra a megállapításra, hogy ezekben a versekben a szövegek narratív kerete miatt „valódi” 
dialógus jön létre, vagyis a vers tematikus szintjén jelenik meg mind a két alak: a felnőtt 
(apa) és a gyermek.13 A svéd típusú gyermekversekhez sorolható Krusovszky Dénes 
Mindenhol ott vagyok,14 vagy Kiss Ottó A nagypapa távcsöve című kötetében15 a felnőtt–
gyermek világérzékelés és tapasztalat közti feszültség, a közöttük feltételezett ellentét 
mentén valósul meg egy én-másik viszony.16 Varró Dániel szövegeinek esetében a megal-
kotott versnyelvben az én-másik pozíciója a megszólaltatott szöveg és az azt megszólaltató 
hang viszonyában, a kettő közti – az irónia trópusa által előidézett – törésben jön létre. 
Bár a dialogikusság a szöveg vagy az olvasás eltérő szintjein valósul meg, észrevehető, 
hogy mind az Akinek a […]-sorozat darabjai vagy a Nem, nem, hanem című könyv, mind 
pedig a korábban említett kötetek az én – másik viszonyt a családi mikrokörnyezet keretei 
között problematizálják. Kittler a Lejegyzőrendszerek egyik fejezetében tér ki arra, hogy az 
1800-as években Nyugat-Európa kultúráját jelentősen befolyásolta az a változás, amely 
után az apa helyett az anya vált a gyermek elsődleges oktatójává.17 A szavakat formáló, 

zák a gyermeknek. Ezek a könyvek eleve performatív gesztusként értelmezhetők, és a bennük olvasható 
történetek vagy versek pedig nemcsak a gyermeket, hanem a szülőt is alakítják, formálják.

13 Vö. Kulcsár-Szabó Zoltán: Utazás, gyerekek, Kelet. Kulturális idegenség Szabó Lőrincnél. In: Tükör-
színjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. Ráció Kiadó, Budapest, 2010. 
108–109. pp.

14 Krusovszky Dénes: Mindenhol ott vagyok. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2013. 
15 Kiss Ottó: A nagypapa távcsöve. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2009.
16 A svéd típusú gyermekversek egyik itthoni előzményeként említhető Oravecz Imrének az 1979-ben 

megjelent, majd 2016-ban újra kiadott izgalmas és továbbgondolásra érdemes kötete, a Máshogy min-
denki más. Oravecz könyve élesen mutat rá arra – a svéd típusú verseknek is alapját képező – tapasz-
talatra, miszerint a gyermeki (hang, pozíció) hangsúlyosan a felnőtthöz képest konstruálható meg  
(pl. most törődök apuval). A versekben a szó szerinti és a fogalmi nyelv konfrontációjából bomlik ki 
egy gyermekinek tételezett nyelvi világ, amely a gyermek–felnőtt nyelvhasználat ellentétes voltát 
problematizálja. A Máshogy mindenki másban a megalkotott gyermeki hang számára a szavak jelen-
tése még nem rögzült (pl. ma kitaláltam egy új szót), így Niki nyelve nemcsak más nyelvet, hanem 
másfajta világértelmezést is jelent. Vö. Oravecz Imre: Máshogy mindenki más. Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 2016. 

17 Vö. Kittler, Friedrich: The Mother’s Mouth. In: Uő: Discourse Networks1800/1900. Ford. Metteer, 
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a gyermeket beszélni tanító anya alakjának a középpontba kerülése pedig szintén arra 
hívhatja fel a figyelmet, hogy a szülők eltérő, ugyanakkor konstitutív szerepet töltenek 
be a nyelvhez való viszony kialakításában.

A svéd típusú apaság 

Kiss Ottó Ne félj, apa! Nagy kislánykönyv című kötetének már rikító rózsaszín borítója is 
jelezni kívánja (a címet mintegy vizuálisan is megerősítve), hogy a versek „lányos apukák-
nak” szólnak, másrészt a borító rózsaszín – nemileg szimbolikusan jelölt – színe pedig 
szinte elnyeli, magába olvasztja az illusztrált kislány alakját. A kötet verseiben már nem 
érvényesül ehhez hasonló, könnyen dekódolható nemi sztereotípia, ugyanakkor az sem 
derül ki, miért volt szükséges szimbolikusan jelölni, hogy egy kislány mindennapjaiba 
nyerünk betekintést. A gesztus talán azzal magyarázható, hogy a könyv címzettjei elsősor-
ban apukák, tehát egy nemileg szimbolikusan szintén jelölt tekintet „szűrőjén” keresztül 
látjuk és értelmezzük a megszólaló kislány (nyelvi) világát. Ez a sokszor rácsodálkozó apai 
tekintet az elsajátított társadalmi diskurzusrendszer keretein belül értelmezi a kislánynak 
a diskurzusrendszer szabályain gyakran kívül eső megszólalásait. Viszont annak ellenére, 
hogy a gyermek számos versben megkérdőjelezi az apa tudását, többször ki is javítva őt, 
ezek a gesztusok nem a nemi szerepéhez társított diskurzusrendszer határainak átlépését 
jelentik (legalábbis számára), megszólalásai az apa/felnőtt nyelvének retorikusságára 
hívják fel a figyelmet, és az ebbe a nyelvbe vetett feltétlen bizalmat kérdőjelezik meg 
(pl. Rossznak lenni). 

A nyitóversben (Apa dalol)18 az édesapa énekével próbálja meg megnyugtatni a 
gyermeket, ugyanakkor dalolása nem képes vigaszt nyújtani a kislány számára, ezáltal 
igyekezetének idegensége válik feltűnővé az adott szituációban: „hallod, neked dalol 
apa, / hogy megvigasztaljon / mondja közben néha, / aztán csak dalol tovább, / lállálá, 
lallala, / olyan szép hamisan, / hogy hiába akarom, / nem tudom / abbahagyni a sírást.” 
Azonban a vers végére a sikertelen kísérlet ironikus együtt hangzásba fordul át („Apa 
dalol, / lállálá, lallala, / ezt hajtogatja folyton, / olyan régóta, / hogy már nem is tudom, /  
miért kezdtem el a sírást, / de folytatom, / mert ő is folytatja”), hiszen a gyermek azért 
folytatja a sírást, mert az apa tovább énekel. Az apa dalolása és a kislány sírása egyrészt 
egyfajta versenyként tűnik fel („de folytatom, mert ő is folytatja”), másrészt pedig a 
gyermek az apa énekének kakofóniáját képes együtthangzásba fordítani és dalként értel-
mezni, amelyre a cím is utal. Így a kislány sírása nemcsak rámutat az apa idegenségére a 
megjelenített szituációban, hanem fel is oldja azt.

A kötetben több olyan verset is olvashatunk, amelyben a gyermeki hang az apához 
fordul oda (Szánkó, Bot, Egy mondat, Esti séta stb.),19 megszólítva és mintegy fel is szó-
lítva őt, hogy mindennapi tevékenységeit a férfi figyelje és értelmezze. Éppen ezért a 
gyermek tűnik fel aktív félként a kommunikációs aktusokban, amelyeknek az apa csak 
megfigyelője vagy befogadója lehet. Más szövegekben azonban nemcsak a gyermeki 

Michael –Cullens, Chris. California, Stanford, 1990. 25–31. pp.
18 Kiss Ottó: Ne félj…, i. m. 7. p.
19 Uo., 18, 25, 27, 33. pp.
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hang, hanem a gyermeki tekintet is érvényesül, vagyis annak imitációja, ahogyan a lány 
az apát, az apaszerepet láthatja, erre példa az Apa mindent megold.20 A Párbeszéd forgással21 
című vers a nyelv performativitásával játszik, amennyiben a cím által jelölt „forgás” (vagy 
csere) nemcsak tematikusan, hanem magában a kommunikációs aktusban is végbemegy:  
„Ha sokat forogsz, / elszédülsz és elesel! // De apa: ha elesek, / akkor majd sírok!” 

A  Mindenütt babákban22 a női emancipáció témája is megjelenik: a versben a gyermeki 
hang az apa beszédét közvetíti, ebbe ékelődik bele olykor a kislány szólama, mely vagy az 
elmondottak közvetítettségére utal („mondta apa”) vagy pedig arra, hogy milyennek is 
látja a gyermeki tekintet az apát egy, a férfi számára még ismeretlen szituációban. Az apa 
közvetített monológja alapján úgy tűnik, mintha az apák csak akkor maradnának otthon 
a gyermekükkel, ha az anya tüntetni megy a nők jogaiért „vagy valami ilyesmi”-ért:23

Jaj, Istenem, / mindenütt babák, / mondta apa, / ez a négy még vetkőzik, / az a 
négy már fürdik, / de aztán mindegyiknek / külön pizsama kell, / mire lefekszünk, 
/ reggel lesz, / jaj, Istenem, / mondta apa, / mert most ő vigyáz rám, / anya tün-
tetni ment / a nők jogaiért, / vagy valami ilyesmi, / mondta apa, / aztán becsukta 
a szemét, / és elaludt a széken.

 Miközben a hang jól érzékelteti a sztereotipikus hozzáállást a női egyenjogúsághoz, mely 
kizárólag abban látja a nők emancipációját, hogy az anyák gyermekeiket hátrahagyva 
tüntetni járnak, megjelenik a hagyományosan az anya feladataihoz tartozó gondos-
kodás, a gyermek ellátása, és ezeknek a feladatoknak a nehézségei a gyakorlatlan apa 
ügyetlenkedéseiben. Másrészt a versbéli szituáció ironikus keretet ad az apa sztereotip 
kijelentésének a női emancipációról („vagy valami ilyesmi”): az apa küzdelme a babák-
kal és az anya társadalmi szerepvállalása az olvasás során párhuzamba kerül egymással, 
sőt a férfi helytállása a házimunkában – a versben kirajzolódó szituációban legalábbis 
– nagyobb nehézségekkel jár, mint a női egyenjogúság elérése. A versnyelv közvetített-
sége azonban még tovább bonyolítja a „vagy valami ilyesmi” értelmezését, hiszen nem 
lehet biztosan megállapítani, hogy ez a kijelentés a gyermek szólamához társítható, aki 
a férfi szavait közvetítve nem tudja pontosan, hogy miről is beszél, vagy pedig az apa 
szólamához, aki ezzel a kijelentésével leegyszerűsíti, mintegy mellékes dologgá fokozza 
le a női emancipáció kérdését.24 Az új apa-szerepnek az itt feltűnő idegenségére már a 
cím is utal (Ne félj, apa!), hiszen a gyermeki hang felszólítása – bár nem tudatosan, de – 
a társadalmi diskurzusrendszernek azt az imperatívuszát forgatja ki és kérdőjelezi meg, 
miszerint a férfiak nem fél(het)nek.

20 Uo., 16. p.
21 Uo., 42. p.
22 Uo., 58. p.
23 Másrészt pedig, mintha a női emancipáció és a nők egyetlen társadalmi szerepvállalása „csak” a tün-

tetés lehetne. 
24 Vagy esetleg maga az apa sem tudja, hogy miről is beszél pontosan, és a „vagy valami ilyesmi” a témá-

ban való járatlanságát hivatott kifejezni.
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Apai jelenlét – nyelvi otthonosság

Kollár Árpád Milyen madár című kötetében a családi közeg a megalkotott poétikai rend-
szer alapjaként jelenik meg, és ebben az otthonban, pontosabban nyelvi otthonban, a 
grammatika szintjén, a mi névmáson belül alakul ki az én és a másik pozíciója. A könyv –  
szintén milyen madár címet viselő – nyitóversében az apa jelenléte a nyelvi otthonosság 
képzetének elengedhetetlen kritériumaként tűnik fel. Az apa alakja olyan figuratív nyelvi 
elemként funkcionál a kötet két párversként is értelmezhető szövegében (milyen madár, 
én apum),25 amely – mivel a szövegek elsősorban a gyerekekhez fordulnak oda – az ott-
honban való otthonosság mindennapi tapasztalatából kiindulva a nyelvi otthonban való 
otthonosság legfőbb biztosítójaként működik.

Ugyanakkor a milyen madáron végighúzódó hiány- és kiszolgáltatottság-érzet – amely 
a kötet szövegeinek hangulatát végig meghatározza – nemcsak a szavak szemantikai 
szintjén jelenik meg (például: lopta, vitte, harapta, rejtette, elveszett), hanem ez a vesz-
teség-tapasztalat szervezi a kötet többi versének retorikai és grammatikai struktúráját a 
későbbiekben is. Az első versszaknak csak az utolsó sorában mutatkozik meg a megszó-
lalás grammatikai alanya: „ki lopta el idén a tavaszt, milyen madár vitte magával délre, 
/ és milyen madár szárnyán suhogott be újra északról a tél, / ki harapta le fagyos foggal 
a rügyeket a bokrok ágairól, / melyik padlásra rejtette előlünk a hóvirágot, a nárciszt.”26  
A negyedik sorban egy olyan gyermekinek tételezett vagy tételezendő hangot hallunk egy 
„mi” nevében beszélni, aki által nyelvi formát nyerhet az a pillanatszerű törés, amelyről 
az első három sor beszélőjeként ennek a „mi”-nek a hangja közvetített, és amely után 
az addig az én kiterjesztéseként elgondolt (tárgyi) világ elkülönül az éntől és idegenné 
lesz számára. 

Az első strófában mindvégig egy hiánytapasztalatról értesülünk, és ebben a szakasz-
ban az egyetlen cselekvő egy meg nem határozott madár (vagy madarak), amely a tavasz 
nyújtotta korábbi idillikus állapotot „magával vitte”, helyette pedig a tél hidegségét hozta. 
A természetnek az első versszakban bekövetkező változása után a kinti, természeti világ 
a továbbiakban már nem tűnik biztonságosnak a beszélő számára. Így válik a második 
strófában a megalkotott „mi” cselekvővé azáltal, hogy menedéket keres magának/maguk-
nak. A „mi”, amint ráébred kiszolgáltatottságára, először egy búvóhelyet keres („és hová 
bújunk a tél elől”), majd pedig az utolsó sorban megjelenik egy másikhoz, az apához való 
bújás (elveszett) lehetősége is („kihez bújunk melegedni, ha apa már elutazott a hosszú 
útra”). Ebben a versszakban a természetben érzékelt hiányt már a családi közegen belül, 
az apának és az otthonosság érzetének elvesztéséhez kapcsolódva tapasztalja meg a 
beszélő, továbbá a második versszak végén az egyetlen rímhelyzet hívja elő az apa alakját: 
„milyen északi madár hozott kései havat most a nyakunkba / kihez bújunk melegedni, 
ha apa már elutazott a hosszú útra”. 

Az apa feltételezhető haláláról „az apa már elutazott a hosszú útra” a hétköznapok 
során gyakran használt eufemizmusán keresztül értesülünk, a vers retorikai struktúrája 
erre a kijelentésre épül, minden kérdés erre vonatkozik.27 A vers már a kezdő sorokban 

25 Kollár: i. m. 7, 48. pp.
26 Kollár: i. m. 7. p.
27 A feltett kérdések sokasága azonban úgy is értelmezhető, mint gyermek időhúzása lefekvés, elalvás 
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metaforikus nyelven fejti ki az apa hiánya előidézte veszteségtapasztalatot, ugyanakkor 
olyan hétköznapi tevékenységek változásain keresztül, mint az öltözködés. Csak ez 
a metaforikus nyelv képes az apa halálát megmagyarázni, azt a hétköznapi, bármikor 
bekövetkezhető, ugyanakkor egyszeri tapasztalatot, melyre nincsen (szó szerinti) nyelv; 
vagyis a szülő (ebben az esetben az apa) halála hívja elő a metaforikus nyelvhasználatot. 
Mindezek alapján úgy tűnik, mintha az apa távol- és/vagy jelenléte határozná meg a 
kötet (nyelvi) világában érzett otthonosságot vagy otthontalanságot, azaz magához a 
nyelvhez fűződő viszonyt. 

Ugyanakkor más értelmezése is lehet az első versnek: hiszen az itt hallott „mi” egy „én” 
és egy „te” szétválasztásán, az ő(k, tárgyak) elkülönítésén alapul, tehát a megszólaló „mi” 
„valójában” már az első versben is egyetlen lírai beszélő, aki a gyermeki hangon keresztül 
a nyelvi otthontalanságra ébredés pillanatáról már mint tapasztalatról közvetít. A „mi” 
névmáson belül létrejött kapcsolat arra enged következtetni, hogy Kollár Árpád kötete 
a gyerekhang imitálása révén nem egy elmúlt, ideálisnak gondolt állapot (nosztalgikus) 
felidézésére törekszik, hanem a gyerekhez odafordulva éppen a felnőtt által már ismertet 
teszi a másik számára is nyelvi tapasztalattá. Minderre egyrészt az „újra” szó mutathat rá 
(„és milyen madár szárnyán suhogott be újra északról a tél”), vagyis feltételezhető, hogy 
a beszélő számára ez az esemény már ismert, mégis újként számol be róla.28 Másrészt –  
és ehhez köthető az apa alakjának mint az otthonosság jelölőjének a megalkotása – a 
gyermek számára a világ nyelvi berendezése csak úgy valósítható meg, ha már nem az 
„én” részeként, hanem megnevezett, tehát nyelvileg elkülönített személyként jelenik 
meg a másik. Így az apának mint másiknak a testi ott-nem-létén keresztül jeleníthető meg 
az a hiánytapasztalat, amelynek „felismerése” után a gyermeki (mi) hang(ja) látszólag 
egyetlen lírai én hangjaként szólal meg, és valósulhat meg én és nyelv viszonyának egy 
másik segítő jelenléte által történő problematizálása a kötet többi darabjában. 

A gyerek nyelvi kompetenciáját imitáló lírai beszélő – mint egy ismerős hang – kiegé-
szíti az én, vagyis a hallgató, olvasó gyermek szólamát. Ez a nyelvi másikként tételezett 
apa „igyekszik” az első versben közvetített nyelvi otthontalanságnak a megszüntetéséhez  
(a világ nyelvi el- és berendezésével) támpontokat adni. Ezt támaszthatja alá az is, hogy az 
első versben végig kérdések hangzanak el, tipográfiai jelölések nélkül, vagyis nem olyan 
kérdéseket hallunk, amelyek válaszra várnak, hanem olyan – kérdések révén artikulált –  
hiánytapasztalatról értesülünk, amely általános érvénnyel bír. A ki mondta és a mi lesz 
a hóval című vers szintén elhagyja a tipográfiai jelölést a kérdő modalitású mondatok 
végéről. Ez a gesztus pedig az élőbeszédhez közelíti a versek megszólalásmódját, hát-
térbe szorítva az írás és a lejegyzés implikálta rendezettséget. A lírai beszélő (aki tehát az 
énmásikja) az imitáció révén egyszerre képes arra, hogy odaforduljon a hallgató-olvasó 
gyerekhez, azaz megszólítsa és azonosulásra késztesse, ugyanakkor mégis olyan esemény-
ről nyilatkozik meg, amely éppen általa nyer nyelvileg megalkotott formát. Azaz a versek 

előtt. A kérdések, melyek a hiánytapasztalatot artikulálják, a nyelv által jelenlévővé teszik az apát, 
így a gyermek és az apa „ébrenléte” szimultánná válik. Tehát a gyermek használatában a nyelv 
(amely jelen esetben a versnyelv) félrevezető, késleltető funkcióval bír.

28 Az újra szó azonban a fogalmi és a szó szerinti nyelv közti átmenetet is jelölheti, hiszen szó szerinti 
olvasatban az évszakok váltakozására, míg metaforikus értelemben arra a változásra utal, amelyet az 
apa halála idézett elő.
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az olvasás szintjén is kiegészítést várnak, egy olyan másikat, aki ezt a nyelvi eseményt 
tapasztalattá teszi számukra: egy felolvasót vagy együtt-olvasót.29

Abból a kiszolgáltatott és bizonytalan állapotból, amelyből a kötet első verse meg-
szólal, az egyetlen kiútként a világ – sokszor még „megbotló” – nyelvi berendezése 
szolgálhat. Így jön létre egy olyan reduktívnak tűnő versnyelv, amelyben a szavak materi-
ális – már-már tárgyi – karaktere kerül előtérbe, a cél pedig az lesz, hogy a meglévő nyelvi 
eszközkészlet által elrendezhető legyen mindaz, ami körülveszi az én-t. A még hiányos 
nyelvi készlet idézi elő a szintaktikai töréseket, az ok-okozati viszonyok megfordítását, a 
gyakori felsorolásokat, a gondolatritmusból építkező versnyelvet, a tautologikus kijelen-
téseket és a világ dichotomikus felépítettségét. A karácsony című vers hívja fel a figyelmet 
arra, hogy a dichotómiákban (szeretem/nem szeretem, igen/nem, van/nincs) elrendezett 
világ csupán a lexikai készlet hiányosságát jelenti. A kevés rendelkezésre álló szó, amelyek 
hol tautológiához („nem szeretem, ha anya összeszid, mert nem szeretem”), hol pedig 
paradoxonhoz vezetnek („ma mindenki boldog, ma mindenki szomorú”), éppen a világ 
nyelv által leírhatatlan, komplex voltára hívják fel a figyelmet, hiszen (ebben) a világban 
minden egyszerre van (és nincs). A badar című versben az ismétlések a nyelv anyagisá-
gát helyezik előtérbe a jelentéssel szemben: „csak beszélek és beszélek, és nem bírom 
abbahagyni, / még nem tudom, mit mondok majd, de kiderül közben úgyis, / […] / 
nem bírom abbahagyni, nem bírom abbahagyni, / mondom, mondom, nem bírom, nem 
bírom abbahagyni, / nem bírom a szavakat szépen a számba varrni”. Annak ellenére, hogy 
a „mondás” értelme háttérbe szorul, hiszen a beszélő (még) nem képes „szépen a szájába 
varrni a szavakat”, a beszélés kényszere a mondást mint performativitást helyezi előtérbe. 
Hiszen az én számára a nyelv által lehetséges identitásának körvonalazása, így a mondás 
kényszeressége a folyamatos ismétlések révén az „én-állítás” kényszerét hangsúlyozzák. 
Erre utalhat az utolsó sorokban gyakori szintaktikai kapcsolatok ismétlése is, amelynek 
egyik megvalósulása éppen az én című versben érhető tetten: „hát ez vagyok, szerintem 
ez vagyok, ez vagyok én”.

Mivel a kötet egyik kulcs-metaforája a madár, akinek első megjelenése a versben 
éppen a nyelv figurativitását emeli ki („milyen madár”), továbbá a madár az, aki az 
idegenség-érzetet előidézte (hiszen ő vitte el mindazt, amely által a versvilág otthonos 
volt) feltételezhető, hogy magának a nyelvnek a helyettesítőjeként működik. A mondó 
című versben a madár a gyermek szavát viszi el („nincsen szavam, fölkapta egy madár”), 
a ki mondta címűben pedig a madár hangja a hang eredetére való rákérdezést implikálja, 
majd pedig a gyermeket saját kiszolgáltatottságával szembesíti („honnan van a madárnak 
hangja, / a madártól vagy attól, akiről nem tudunk semmit […] ki akarta, hogy legyen 
nekem is fülem, / hogy legyen arcom meg kezem hozzá, / és a kezem olyan ügyetlen 
legyen, / hogy ne tudjak megfogni egy galambot”). A lesz, lesz, lesz című költemény-
ben pedig a madár a nyelvi jelölés tautologikusságát emeli ki: „a cinkéből cinke lesz, a 
verébből veréb”.

A nyelvhez való viszony kialakításában játszott szerepük alapján az apa és az anya 
alakja eltérő funkcióval bír a kötetben. Erre az egyik legjobb példa az igen című vers, 
amelyben az anya(g) magában hordozza saját reprodukciójának lehetőségét is: „szeretem 
29 Hasonló „kérdező” versek: ki mondta, mi lesz a hóval (ebben az esetben a lírai én az anyától várja a 

választ).
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anyát, ha van benne anya / (anyát mindig, mert mindig anyában van) / […] szeretem a 
gyurmát, ha van benne gyurma”. A gyurma tautológiája mutat rá arra, hogy az analógia 
alapján az anya is olyan anyagként tételeződik, akiben az „anya(g)”-ság, megformálha-
tóság éppúgy benne van, mint a gyurmában a gyurma. Vagyis az anya nem rendelkezik 
biztos körvonalakkal, hanem mint mindig megformálásra váró anyag (akár a gyurma) 
akkor nyeri el alakját és formáját, ha valamilyen külső hatás révén megformázzák, mely-
nek eredménye a reprodukció: „anyából testvér lesz”. Az „anyában az anya” tautológiája 
alapján nem pusztán a nőiség, hanem az anya(ság) sem tekinthető egy értelmes kifeje-
zésnek, hiszen mint önmagát jelölő, más által referencializálhatatlan nyelvi anyag tűnik 
fel, tehát nem lehet a nyelvi otthonosság jelölője.30 Talán ebben a példában mutatkozhat 
meg leglátványosabban a lírai énen belül a tapasztalattal rendelkező lírai beszélő (mint 
nyelvi másik, apa vagy férfi) és az „én” (mint elfoglalható gyermeki, tapasztaló pozíció) 
közötti különbség. Hiszen ugyanebben a versben az apát más miatt szereti az „én”:  
„szeretem apát, ha van benne bújás”. Az apa éppen annak a védelemnek a jelölője, amelyre 
a megszólaló hangnak már a nyitóversben is szüksége volt.

Mivel az apához bújás védelme a nyelvvel szembeni védelmet jelenti, nem tűnik 
véletlennek, hogy a kötet végén a Mi Atyánk parafrázisa az én apum lesz. Míg a 
„miatyánk”-ban szintén egy „osztott” hang, egy „mi” jelenik meg, addig az én apum 
című versben már „csak” a magára maradt lírai én imádkozik az apához, aki már a 
„mennyekben” van, és csak tárgyait hagyta maga után, viszont azt a (testi) jelenlétet, 
amelytől a kabát életre kelhetne, már elvitte: „még a szekrényben lóg a nagykabátod, /  
de nincs már benne a te szagod, / az inged se sétál velem az utcán”. Az egyetlen kérésben 
és a verset lezáró sorban jelenik meg újra a „mi” nevében megszólaló hang. Ebben a 
kérésben, amit az apához intéz a beszélő, válik szükségessé ismét az a védelem, („vigyázz 
ránk, ahogy megígérted”), amely biztosíthatja az otthonosság érzetét a világban („sose 
legyen üres a házunk, ámen”). 

Heidegger tézise, miszerint „a nyelv a lét háza”, alátámaszthatja az interpretáció eddigi 
lépéseit. Heidegger szerint az „ember annyiban van, amennyiben lakik”, amennyiben a 
nyelvben képes lakozni. Ahhoz azonban, hogy a nyelvi otthon lakható legyen, ennek a 
lakozásnak az ápolás, építés értelmében kell történnie. Az sem mellőzhető szempont 
továbbá, hogy a Levél a „humanizmusról” című tanulmány szerint éppen a gondolkodás 
és a költészet (kapcsolata) teszi lehetővé a nyelvhez való odafordulást. Kollár Árpád 
könyvében e nélkül a (költői) nyelvhez való odafordulás, a (költői) nyelvhez való viszony 
kialakítása nélkül a gyermek számára sem válhat a szöveg világa otthonossá.31 A Milyen 

30 Vö. Butler, Judith: Jelentős testek. In: Uő: Jelentős testek – A „szexus” diszkurzív korlátairól. Új Man-
dátum Könyvkiadó, Budapest, 2005. 47–59. pp. De ez a példa is felajánlja annak az olvasatnak a lehe-
tőségét, amely szerint a gyermek számára a fogalmi és a szó szerinti nyelv még nem választható szét 
egymástól, hiszen nem érzékeli a kettő közti különbséget. Az anya fogalma csak szó szerinti jelenté-
sében, testi jelenlétében hozzáférhető a beszélő számára. Itt említhető példaként az „anyából testvér 
lesz” szó szerinti értelme, és az „anyából gyógyulás” metaforikus, fogalmi jelentése – a két használat 
pedig probléma nélkül jelenik meg a versben a gyermek elmondásában, hiszen mind a kettőt szó sze-
rinti jelentésben használja.

31 Vö. Heidegger, Martin: Levél a humanizmusról. Ford. Bacsó Béla. In: Uő: „…költőien lakozik az 
ember…”. Válogatott írások. Szerk. Pongrácz Tibor. T-Twins Kiadó – Pompei, Budapest – Szeged, 
1994. 117, 138. pp.; Heidegger, Martin: Építés, lak(oz)ás, gondolkodás. Ford. Schneller István.  
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madár című kötet éppen a nyelvre való ráhallgatáshoz, a lakozást megelőző építés folya-
matához nyújt a nyelvi másikként jelenlévő apa alakjában segítő hangot.32

A kortárs gyermekirodalom legfrissebb kötetei a korábbitól eltérő, gyakran provoka-
tívnak tűnő, tabusított témákon keresztül dolgozzák fel a családban betöltött szerepek 
megvalósulási lehetőségeit, amellyel új értelmezési horizontokat nyitnak meg. Az egyik 
ilyen olvasási lehetőség a gender-szempont, amely láthatóvá teheti, hogy a társadalmi 
nemek kérdésköre a gyermekirodalom szövegei esetében a(z) (irodalmi) nyelvtől elvá-
laszthatatlan, hiszen nyelvi aktusok, események és diszkurzív gyakorlatok alakítják a 
gyermeket. Ezekben a kötetekben az irodalmi nyelv performativitása kerül előtérbe, a 
szövegek a konstatív és a performatív nyelv megkülönböztethetetlenségére építenek, 
amely révén minden megállapítás egyszerre cselekvés is: bevésése azoknak a gyakorla-
toknak, amelyek mentén a gyermek – mint nemmel bíró személy – a társadalom tagja 
lehet. A diszkurzív gyakorlatok észrevétlen elsajátítása és átadása pedig nyelvi játékok, 
mondókák, felolvasások, együtt mondások révén valósul meg. 

Ezt az állítást erősítheti meg Paul de Man írása Schiller esztétikai államáról, hiszen az 
eddig tárgyalt gyermekversek esetében a különböző nyelvi játékok, mondókák vagy együtt 
mondások/olvasások a gyermekek esztétikai nevelődését (is) jelentik. Mindez pedig azért 
lehetséges, mert – mint ahogy erre de Man is kitér – az esztétika szoros kapcsolatban áll 
a társadalmi gyakorlatokkal és az azokat létrehozó diskurzusrendszerekkel: „az, ami […] 
az esztétikai nevet kapta, nem önálló kategória, hanem a különféle ismert képességek, 
tevékenységek és megismerésmódok összehangolásának elve”.33 Ehhez azonban azt is 
szükséges hozzátenni, hogy de Man abban látja a „tudat fokozódó formalizálásnak” lehető-
ségét (mely esztétikai nyereségként tűnik fel), hogy a nyelv médiuma különösen alkalmas 
a formalizálásra. A tanítást pedig éppen a formalizálás teszi lehetővé; vagyis a nevelés azért 
tud esztétikai maradni, mert alapvetően nyelvi. De Man szövegében azonban kétség merül 
fel esztétikai nevelés és oktatás viszonya között, melynek oka az lehet, hogy elemzésében 
egy prózai szöveget tárgyal. Az általa elemzett Kleist-szöveg egy könnyen azonosítható 
történetmondási helyzetben kapcsolja össze a történetmondást és az ismeretelméleti 
érvelést, míg a (gyermek)versek esetében a mondókák, versek citálhatósága az, amely 
mint egyfajta „ismeretelméleti érvelés” megjelenik (hiszen alkalmazhatóságukat citálásuk 
minden esetben újra megerősíti). A lírai szövegek tárgyalásakor „az esztétikai távolság 
semlegesítő hatása” – amelyet de Man kiemel – egyfajta védelemként értelmezhető, mely 
a gyermekversek esetében a bevésés erőszakosságával szemben nyújt védelmet.34

Annak gesztusa, hogy az apa(ság) is egyre fokozottabb figyelmet kap az irodalmi 
nevelésben, új szerep-lehetőségeket alkot meg, melyek a kommunikáció módjára és 

In: Az építészeti tér minőségi dimenziói. Librarirus, Kecskemét, 2002. 257–260. pp.
32 Vagy az apa hiányát artikulálni próbáló én alakjában. 
33 „Az esztétikai a tudáshoz fűződő bensőséges kapcsolatának köszönheti erejét, következésképp gya-

korlati, politikai hatását, vagyis azoknak az ismeretelméleti implikációknak, melyek mindig szóba 
kerülnek, ha az esztétikai felbukkan a diskurzus horizontján.” de Man, Paul: Esztétikai formalizálás: 
Kleist Über das Marionettentheaterje. Ford. Beck András. In: Enigma, 11–12. 81. p. 

34 Vö. uo. 81–92. pp.
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ezáltal a nyelvre is hatással lesznek. Ezek az új szerep-lehetőségek az irodalmi szövege-
ken kívül is megjelennek, a gyermekkönyv-írás gyakorlata már nem „női hóbort”-ként 
reprezentálódik. Elemzésemmel azt próbáltam kiemelni, hogy a gyermekirodalom az 
irodalom- és kultúratudomány számára a gender-szempont felől közelítve is releváns, új 
kérdéseket felvető szövegkorpuszt jelent. Példaként újra Oravecz Imre 1977-ben megje-
lent gyermekkönyvét említeném: Niki, a kötet főszereplője egy szótárra ül rá, mintegy 
rátelepedve annak a felnőttnek a nyelvére, akinek a segítségére érkezett. Az őt fogadó 
író a fogalmi nyelvben mozog otthonosan (melynek metaforikus voltát éppen a szótár 
fedi el), Niki felbukkanása pedig ennek a fogalmi nyelvnek a megkérdőjelezését jelenti  
(pl. nagymama azt mondja) – felforgatva ezzel a felnőttek (nyelvi) világát, és megbolygatva 
a biztosnak vett nyelvtapasztalatot. Tehát nem véletlen, hogy éppen a gyermeki nyelv az, 
amely új szempontok felől képes közelíteni a társadalmi nemek kérdéséhez, hiszen nyelv-
használatuk performatív értéke tabukat és bevett gyakorlatokat kérdőjelez meg.


