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Az új köteted, a Végtelen sál alcíme,

műfajmegjelölése az, hogy „Gyerek-

versek”. Mért ez az alcím? Mitől lesz

gyerekvers egy vers?

A kötet címének, alcímének – ahogy a

kötetnek is – külön története van,

miután tizenkét év fejlődéstörténete

sűrűsödik benne. Sokáig Manófi volt a

kötetcím, az alcím pedig: „gyermek-

versek / versgyermekek”. Közben bő-

vült a versanyag, két-háromkötetnyi

vers torlódott össze, de az alcím

maradt. A Móra Kiadónál az első kör-

ben közel felére húztuk a nyolcvan

verset, így Manófiam nemcsak meg-

soványodott az idők során, de neve túl

közhelyesen hangzott, az ismételt

„gyermek” az alcímben pedig majd-

hogynem gügyögésnek. Így a cím is

ugrott – szerkesztőm, Dávid Ádám

javasolta a Végtelen sálat –, az

alcímet pedig teljesen kihúztuk.

Szerkesztés közben kiderült, csak kell

valami műfaji megjelölés, mert mit

keressen az olvasó egy Végtelen sál

című kötetben? Kötésmintákat, mate-

matikai feladványokat, netán gyerek-

játékokat? Egyiket se, és mégis min-

det. Versekbe sűrítve. Így maradt a

legsűrűbb műfaji meghatározás,

mint alcím: Gyerekversek. Maga is

félsornyi vers. Mitől lesz gyerekvers-

félsor? Attól, hogy gyerek olvassa. És

kiegészíti. Az ő fejében feltehetően

nem a műfaji meghatározás fog meg-

jelenni, hanem valami egészen más.

Ami valószínűleg közelebb áll a vég-

telen sálhoz: színes és szabálytalan. 

És Nálad mennyire számít a remélt

olvasóközönség? Van-e különbség

aközött, ahogyan felnőtteknek, illet-

ve gyerekeknek írsz? 

Legjobban sikerült verseimnél az az

elsődleges, hogy kinek a hangja

szólal meg? Ha sikerül eltalálni egy

manófigura hangját, vagy egy kölök-

hangot, akkor valószínűleg gyere-

keknek is olvasható lesz a vers. De

olyan is előfordul, hogy a gyerekhang

inkább felnőtteknek bír jelentéssel. A

Semmise-ének például úszás közben

született, mikor hazaértem az uszo-

dából, már csak le kellett írnom. Nem

foglalkoztam vele, hogy kinek szól. A

víz alakította a verszenét, versrit-

must. S mivel a vers fogalmi készlete

elvont és konkrét határán játszik, fel-

nőttnek és gyereknek is olvasható.

Versszínpadról van szó, akkor is, ha az

azonosulás teljes, és úgy tűnik, a

költő a saját hangján beszél. Épp ez a

„saját” dönti el a megszólalás hitelét.

S miután megtörtént, az ember

eltávolodva, már más szemmel és fül-

lel mérlegel, kinek szól a vers. Ez már

inkább a szerkesztő, az alkalmazó

szeme és füle, még ha azonos is a

költő személyével. Egyszóval, szerin-

tem azok a legjobb gyerekversek,

mikor a költő maga a gyerek.

Tudjuk, halljuk, hogy a nyelv elsősor-

ban muzsika egy gyereknek. És azt is,

hogy másszor tömör, erős mondatok-

ban fogalmaz, bölcsebb bárme-

lyikünknél. Szabad vers vagy kötött

forma? Hozzád melyik áll közelebb?

Melyikben látod inkább a gyereket?

A gyereklogika nem ilyen követhető

és rendszerező, bár szerintem leg-

többször megfejthető, csak más

útvonalat igényel. Gyakori benne az

analógiára épülő társítás, ami a költői

nyelvnek is az egyik alapja, külö-

nösen, ha az eredetét vizsgáljuk.

Nemrég az unokám azt mondta az

anyjának: „Most olyan vagyok, mint

egy kopasz hegy.” Ez formailag is

hasonlat, akár egy verssor vagy egy-
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soros vers is lehetne. Ha az „olvasó”

nem ismeri a körülményeket, lema-

rad az elsődleges jelentésről: mindez

közvetlenül hajvágás után történt. De

anya, mint „olvasó”, ebből még nem

tudta megfejteni a logikai kapcsola-

tot. Rá kellett kérdeznie, hogy miért

kopasz hegy. Mert azt is körbelegelték

a barik. Hát igen. Pedig együtt látták a

bárányok legelte hegyet. S hogy ez az

anyjának nem jutott a felnyírt fejéről

eszébe, az jellemző. Felnőtt. De ahogy

a kisgyermek sokféle hangkísérlete

végül is megtalálja az adott nyelv

artikulációs sémáit, úgy sokféle gon-

dolatkísérlete is előbb-utóbb meg-

találja a felnőtt logika sémáit. Azt

hiszem, a költői alkat tovább megőrzi

mind a zenei hangokat próbálgató,

mind a sémákon kívüli gondolkodást

és jelalkotást. A szokatlan társítások

is egyszer csak bevillannak, amit

intuíciónak nevez a felnőtt, hogy

tudjon valamit kezdeni a jelenséggel.

A „szabad” vagy „kötött” formájú vers

is ilyen kategória, pedig sokkal

közelebb állnak egymáshoz, mint

amennyire az idők során kettéváltak.

A kettő eredendően összetartozik,

ami a gyerek nyelvében, így a gyerek-

költészetben is tetten érhető. Az

ősköltészet (a gyerekkel megszülető

is) erős ritmikára, ismétlésekre és

társításokra épül, logikája egyszerre

szabad és kötött. Egyszerre élő-

beszédszerű, és funkcióörömmel teli

a zenei ütemek, ritmusvariációk

ismétlésében. A felnőtt az, aki ebből

aztán szabályokat, sémákat csinál, s

attól kezdve „kötött” a forma, még

akkor is, ha szabad versnek tűnik.

Gyerek ilyesmivel nem törődik, csak

gajdol, mondókázik, mondja és

mondja, az éneket is. Az a jó gyerek-

költészet, amely felfedezi ezt.

Mennyire vagy Te a versbéli nyuszi?

(Nyuszi, el: „Hátat fordítok és

megyek. / Várnak zöld erdők és

mezők. / Gyors iramlások, nyúlhe-

gyek. / Nem nyúlok ki idő előtt.”) Mert

szíven és (nyelv)játékon túl is kihal-

latszik az a tartalom, mögöttes jelen-

tés, ami jól felismerhetővé, egyénivé

teszi e verseket. Hogy érzed, ez a

hang komorul, vagy egyre köny-

nyedebb és derűsebb lesz? Hogy

látod az elkövetkezőket? 

A versbéli nyuszi voltam úgy jó

harminc évvel ezelőtt, amikor csa-

pot-papot és egyetemet otthagyva

hátat fordítottam Budapestnek.

Akkor nem tudtam meglépni a

kisfalu-nagyváros közti különbséget,

de valahol belül tudtam, hogy vissza

fogok még oda térni. Mint „kreatív

nyuszi”, aki „akkor se bírná ki egy

helyben, / ha róka jönne vagy vadász,

/ kiugrana egészen biztos, / és cik-

cakkvonalban futna el” (Húsvét után).

A cikcakkvonal kreativitása nálam a

vers mintázata, olyan belső minta,

amit az éles egzisztenciális helyzetek

csak fokoznak és aktiválnak. Tehát

hajrá, róka meg vadász, nem félek,

hogy elfogy a cikcakk, ami hol ilyen,

hol olyan, általában ellentétes moz-

gásokból és hatásokból áll, megfér

benne a komor és derűs. Igazán nem

is tudom, hogy lehet derű nélkül

komornak lenni, és komor nélkül

derűsnek. Lám, rögtön itt egy nyelv-

játékkal közvetíthető létparadoxon, s

a nyuszinak máris kedve kerekedik a

következő krízishez. 



Animal Kingdom – Rachel Bladon – 980 Ft

Az állatok világa káprázatos változatosságával ejti ámulatba az érdeklõdõket: egy parányi légytõl
az elefántóriásokig, az óceán fenekén élõ vak haltól a kilométeres magasságokban repülõ szárnyas
csodákig. Sok mindenben hasonlítanak, de még több dologban különböznek, és mi mind évezre-
dek óta együtt élünk. Ez a könyvecske arról szól, hogyan találnak magunknak élelmet, hogyan
fejlõdnek, hogyan gondozzák a kicsinyeiket, mi a jövõjük, mi várhat rájuk ebben a gyorsan vál-
tozó világban. 
B1 nyelvi szinten beszélõ tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel is.

The Prince and the Pauper – Mark Twain – 980 Ft

London, 1547. A kis koldus Tomot apja az utcára küldi koldulni, s ha nem visz haza elég szajrét,
jól elveri. Edward herceg, VIII. Henrik fia unatkozik: megvan mindene: szép ruhák, finom
ennivaló és szolgák hada körötte. A két fiú különös módon megszólalásig hasonlít egymásra. Egy
napon a sors tréfája úgy hozza, hogy Edward a koldustanyára, Tom pedig a palotába kerül. Mi
történik velük, mikor egy herceg koldusként, egy koldus pedig királyfiként él?
A2-B1 nyelvi szinten beszél� tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel együtt is.

Brasil – Nick Bullard – 980 Ft

Mindenki hallott a gyönyörû brazil tengerpartról, az Amazonasz esõerdõirõl és a csodálatos Riói
Karneválról. De Brazília ennél sokkal több. Megtalálhatóak itt régi autentikus települések, modern
nagyvárosok, az Amazonasz vízesései mellett a világ legnagyobb mocsaras területei. Brazília otthont
ad több ezer különleges állat és növény fajtának. Számos világhírû mûvész, író, költõ és nemzetközi-
leg elismert sportoló vallja hazájának. A könyvben olvashat mindezekrõl, és megtudhatja, hogy még
milyen sok érdekesség található e tájon, mint például az utcai zenészek vagy a szambaiskolák.
A1-A2 nyelvi szinten beszél� tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel is.
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Dubliners – James Joyce – 1119 Ft 

Dublini emberek esetében nincs jelentõsége az egyes novellák tartalmára kitérni: a történetek
mind egy-egy jellegzetes típust vagy élethelyzetet írnak le, s természetesen minden történet
Dublinban játszódik. James Joyce szemében Dublin egy kicsike, viszonylag korlátolt, csak a saját
dolgukkal törõdõ emberek lakta város, ahol mindenki ismer mindenkit, ahol a mindenkori „töb-
biek” véleményének túlzott szerepe van, s ahol a karakterek jobb életre való törekvése általában
megmarad az alkoholba fojtott vagy önmarcangoló ábrándozás szintjén. A novellagyûjtemény az
író gyermekkori élményeibõl született.
B2-C1 nyelvi szinten beszél� tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel is.

Little Dorrit – Charles Dicken – 1190 Ft

Arthur Clennam sokévi távollét után hazatér Angliába. Anyja most is pont olyan rideg és kemény,
mint azelõtt, semmi nem változtatott rajta Arthur apjának halála sem. Az öreg azonban mondott
valami rejtélyeset halála elõtt, aminek Arthur utána akar járni. Vajon köze van-e ennek a titoknak
Amy Dorrithoz, a kis varrólányhoz, aki egész nap ott dolgozik náluk, és éjszaka megy csak haza, a
Marshalsea börtönbe? Arthur nagy hévvel nyomoz anyja ügyében, miközben majdnem elszalasztja
saját boldogságát.
B2 nyelvi szinten beszél� tanulóknak készült a kiadvány, kapható audio CD-vel is.


