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A versről 
 

A közkedvelt Petőfi-versek között is kiemelkedő helyett foglal el 
Az anyám tyúkja. Bár alig egy hónappal korábban született, mint a 
forradalmi lendületű Nemzeti dal, tehát abban az időben, amikor a 
magyar polgárok lelkét már a szabadság és a cselekvés vágya töltötte 
ki, ebben a versben mégsem leljük föl sem a sorsfordító történelmi 
pillanat közeledtét, sem valamely nemes eszmét. És talán ez az a 
vers, amelyet majdnem minden Kárpát-medencei magyar gyermek 
és felnőtt ismer – ha tanult valamennyit magyarul – sorról, sorra. Mi 
teszi oly vonzóvá a verset? Talán a helyzet egyszerűsége, mondhat-
nánk bukolikus tisztasága: a (falusi) szobába toppanó költő előbb a 
ládán trónoló tyúkhoz szól, majd a kutyához. Az előbbit a kend meg-
szólítás illeti meg, a tisztelet jeléül, az utóbbit tegezi. A tyúknak – bár 
a versből kiderül, hogy ő a kedvenc – nincs neve: ő a tyúkanyó. Ez a 
megnevezés egyben a fontosságát is jelzi: anyó. A kutyának neve van: 
Morzsa, ő „csak” régi cseléd. A mai családokban is gyakran találunk 
kedvenc állatot, és ez legtöbbször a kutya, mely az okos, tanulékony 
állatok közé tartozik. A tyúk azonban nem, erről árulkodnak a szólá-
saink is: (Úgy ért hozzá) Mint tyúk az ábécéhez; vagy Annyi esze sincs, 
mint a tyúknak – mondjuk. Ám a versben szereplő tyúknak van esze – 
Ha eszébe jut, kotkodákol  –, és van bátorsága is, nem fél, hogy kiverik a 
szobából. Tudja, hogy fontos. Fontossága nem abban áll, hogy meg-
ehető – erre külön föl is hívja Morzsa figyelmét a költő –, és még ab-
ban sem, hogy tojik és költ (anyó), hanem abban, hogy a költő anyjá-
nak egyetlen jószága, azaz a  vagyona.  

A tyúk családban betöltött szerepéről árulkodnak a versben hasz-
nált szólások is – Jó az isten, jót ád; Fölvitte az isten a dolgát; A kiskirály 
sem él jobban; ebből a különleges helyzetből adódik Morzsa „kutya 
kötelessége”: vigyázni a tyúkra, az egyetlen majorságra, amely nél-
kül még nagyobb lenne az édesanya szegénysége, kiszolgáltatott-
sága. Mindezt csak beleérezhetjük a versbe, ám ezzel együtt a vers 
egész hangulata vidám és békés, humoros. A költő teremtette helyze-
tet magunk előtt látjuk: a tulipánosnak elképzelt ládával, amiben a 
kevés gabona lehet, az édesanyával, amint szemet szór a dédelgetett 
kedvenc elé, és a kissé irigykedő Morzsát, aki, ha néha beengedik a 
szobába, inkább megugatná a tyúkot, de okos állat lévén „barát-
ságban él” vele. Íme 24 kedves sor, mely bennünk él, és melyet taní-
tóként, szülőként tovább kell adnunk. 


