
Csak versek. Mindenkinek 

 
Sok éve nem jelent meg ilyen remek versantológia. 

Gyerekeknek? Felnőtteknek? Én azt mondom, 

annak, aki éppen olvassa, de ha együtt teszik,                

az a legjobb. Szellemes, mulattató versek, egyiken 

sírsz, a másikon nevetsz, szóval az én ízlésem szerint 

valók.  
     Halász Judit 

 
Az ember ritmusokban él. A szív, lélegzés testi,                

az évszakok, a nappal és éjszaka változásainak 

természeti ritmusaiban. Akkor egészséges, ha "föl-

veszi", ha "tartja", ha "harmonizálja" a ritmust.                

A kisgyereknél ez még spontán folyamat. Elalszik,                        

ha álmos, felébred, ha kialudta magát... De minden 

külső ritmus erősíti benne ezt a még adott 

harmóniát, erősíti, gyógyítja őt. Ritmikusan 

ringatjuk, ritmikusan csitítjuk, babusgatjuk, altatjuk 

mondókákkal, dúdolókkal; ritmikusan játszunk vele 

csiklandozókkal, lovagoltatókkal, höcögtetőkkel... 

Ritmikusan-dallamosan mondjuk később a mesét, 

vagy éppen: a halandzsát. S ő ezt élvezi. Ezekhez             

a ritmusokhoz ad új ötleteket ez a könyv, a nyelv 

egész embert átható, vigasztaló, felderítő 

ritmusaihoz. Forgassák szeretettel!  
           Vekerdy Tamás  

 
Minden gyerek önfeledten dünnyög, gajdol, a nagyoknak értelmetlen, neki titkos értelmű mondókákat, 

hadarja a félhalandzsa kiszámolókat. Ez a költészet ősforrása, a jó gyerekvers ebből merít, 

felszabadultan játszik szavakkal, hangzással, képekkel. Ezt tudják, ezt csinálják leleményesen, legjobb 

darabjaikban mesterien a Friss tinta! költői.  
           Lator László 

 

 A fentieket a könyv hátsó borítóján olvashatjuk el. Ígéretes szavak! Miket is rejt 

magában ez az antológia? Be kell vallani, hogy ma már nem egészen friss a Friss tinta 

című kötet (Friss tinta, mai gyerekversek, Takács Mari illusztrációival, szerk. Banyó 

Péter et al.  Pozsonyi Pagony – Csimota Kiadó, Budapest 2005 (1. kiad.), 159 p.  ISBN 

978-615-5023-02-6), hiszen az első kiadása 2005-ben jelent meg, de azért még mindig 

érvényes a könyv alcíme: mai gyerekversek. Nem érezhetőek benne az eltelt évek, 

újdonság-ereje nem halványul, bár már 2015 van. Érdemes hangsúlyozni, hogy ötödik 

születésnapján, 2010-ben a kötet a Top 50 magyar gyerekkönyves lista élére került. A két 

kiadó (Pozsonyi Pagony és Csimota) közös kiadásával a szerkesztők (Banyó Péter, Csányi 

Dóra, Edinger Katalin és Kovács Eszter) régi hiányt kívántak pótolni,                                     

azaz a gyermekköltészet klasszikusainak (Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Tamkó 

Sirató Károly, valamint Kormos István) méltó követőit prezentálni, vagyis kortárs 

klasszikusok, friss és fiatalos költők verseiből gyűjteményt összeállítani. Így szerepel                     

a kötetben harmincnyolc mai magyar költő. Ábécé-sorrendben:  Barak László, Bella 

István, Borbély Szilárd, Csukás István, Eőrsi István, Gryllus Vilmos, Harcos Bálint, 

Havasi Attila, Jász Attila, Jónás Tamás, Kántor Péter, Kányádi Sándor, Kemény István, 



Király Levente, Kiss Ottó, Kovács András Ferenc, Kőrössi P. József, Kukorelly Endre, 

Lackfi, János, László Noémi, Magyar László András, Mesterházi Mónika, Müller Péter 

Sziámi, Oravecz Imre, Parti Nagy Lajos, Petőcz András, Pokorny Szilárd, Ranschburg 

Jenő, Schein Gábor, Szabó T. Anna, Szilágyi Ákos, Tandori Dezső, Tolnai Ottó, Tóth 

Krisztina, Varró Dániel,Visky András, Vörös István és Zalán Tibor. A költők névsora 

önmagáért beszél. Azt is mondhatnánk, hogy biztosíték a  magas színvonalú irodalomra.  

 Közöttük  – ahogy a Friss tinta Utószavában is olvashatjuk – „olyanok, akik jól 

ismertek, és olyanok is, akik kevésbé, olyanok is, akiknek van már önálló 

gyerekverskötetük, és olyanok is, akik csak hébe-hóba írnak gyerekverset. Vannak költők 

Erdélyből,  a Felvidékről és a Vajdaságból. Vannak olyanok, akiktől rég olvashattunk 

gyerekverset, és olyanok is, akik most is aktívak, és nemrégiben jelent meg saját kötetük. 

És vannak olyan költők is, akik hivatásuk szerint nem költők, ebben a kötetben azonban 

méltán költőként szerepelnek.” Ennek az igazán gazdag versíró-gárdának köszönhetően      

az antológia a mai gyermekköltészet klasszikusainak a fóruma lett, és úgy mutatkozik be, 

ahol a mai magyar költők a mai gyerekeknek írnak őket foglalkoztató témákat keresve. 

 A Kovács András Ferenc verséről elnevezett kötetben több, mint százötven vers 

szerepel tíz tematikus ciklusba rendezve: Cicafici, Napmolnár, Maraságok, Családun 

xerete talapu, Óvónéni otthona, Tessék. Lássék, Burundai murunda, Egy régi, régi medve, 

Csillagbajusz, valamint Tintaoldat-Lámpaméz. „A legkisebbeknek való mondókáktól 

kezdve a családi és óvodai élet mindennapjait bemutató, sokszor 'svéd típusú' verseken 

vagy a hagyományosabb verses meséken keresztül egészen a nonszensz, halandzsa 

versekig. Vannak köztük rímes és rímtelen versek, egyszerű és bonyolult versek, vidám   

és szomorú versek, állatos és gyerekes versek, kicsiknek, kicsit nagyobbaknak (és egészen 

nagyoknak) szóló versek.” – írják a szerzők. Mivel a már meglévő anyagból válogattak, 

így a Friss tintában minden van: olyanok, amelyeket az olvasó már ismerhet és amiket 

még sose hallott, olyanok, amelyeket szerethet, amelyket telitalálatnak gondol. Vannak, 

amelyek mosolyt csalnak az arcára, megnevettetik, vagy amelyeket éppen un, amelyeket 

nem ért, és amelyeket valószínű sose fog elolvasni a gyerekeinek. Vannak rövid és hosszú 

versek, rímesek és rímtelenek, egyszerűek és bonyolultak, szerteágazó témákban. 

Sokszínű, érdekes válogatás! 

 Említésre méltó, hogy a tíz összeállított versciklus elsősorban a gyermeki életkor 

szerint elrendezett, de a ciklusokon belül is észrevehető a tematikus szerkesztés.                        

Így a rövid, mondókaszerű versektől halad a hosszabb állatos, majd a családról,                            

az óvodáról szóló alkotások felé. A könyv közepe táján szaporodnak a svéd típusú versek, 

végül megjelennek a hosszabb, versben elbeszélt történetek, majd zárásként az altatók 

sora. 

 A kötet tematikus elrendezése egyrészt lehetőséget ad arra, hogy az állatokról,                  

az évszakokról, a természet körforgásáról vagy a családi helyzetekről, barátságról 

olvashassanak fel a szülők vagy a tanítók egy-egy fejezetet a nagyóvodás-kisiskolás 

gyerekeknek. Másrészt azt is mondhatjuk a Friss tintáról, hogy sok olyan vers található 

benne, amit a gyerekek nem igazán fognak érteni. (Például az elmúlás ugyanúgy ott van               

a kötet által teremtett játszótéren, mint a szeretet, a játék, a vicc, az állatvilág.) Úgy tűnik, 

hogy didaktikus, moralizáló versek nem jelennek meg benne. Mintha a gyerekvers nem is 



a gyerekvers lenne, hanem vers. Csak vers. Mindenkinek. Az óvodásoknak,                                 

az iskolásoknak és a felnőtteknek is. Így a Friss tinta kihívás a szülőknek                                    

és a pedagógusoknak, de mivel a szerkesztők úgy sorolták egymás után a verseket,                         

hogy a könyv elején egyszerűbb, mondókászerűbb versek legyenek, a könyv vége felé 

pedig egyre hosszabbak, azt is megállapíthatjuk, hogy a kötet az új versekkel, újfajta 

világképekkel szerepet kíván játszani a mai gyerekek nyelvi fejlődésében.    

 Manapság „a piac” gyakorlatilag tele van gyermekversekkel. Nem könnyű műfaj 

ez, de ami a Friss tinta c. kötetet illeti, rendkívül igényes, figyelemre méltó kiadványról 

van szó. A kiadók célja az volt, hogy ez a könyv méltó utódja legyen a Cini-Cini muzsika 

versantológiának, amely felett egy kicsit eljárt az idő. A szerkesztők ügyeltek a részletekre 

is. A könyv tervezésével és illusztrálásával (gyerekkönyv nem is létezhet illusztrációk 

nélkül!) Takács Marit bízták meg, aki a könyv borítóján a mesék abszurd léghajóját 

emelteti-röpteti magasba: egy malacalakú léghajót, amelyre valaki szárnyat igézett 

egykor. Az egész antológiában legalább olyan fontos  a vizuális hatás, mint a szövegek.                

A rajzok szellemesek, dinamikusok, ügyesek és sokfélék, szépek és viccesek, nem is 

egyszer ironikusok. Kétféle technikát ötvöznek zseniális humorral: az akvarelles-temperás 

technikát (a nagy színfoltokból álló, kedves, festett, tömött figurák ilyenek), és a XX. 

század eleji szecessziós metszetek vonalkázós technikáját (ezek a képek, pl. ódivatú 

babakocsi, kínai porceláncsésze fekete-fehérben jelennek meg, igazi kontraszttal a színes 

képek mellett). 

 A Friss tintát lapozgatva nem nehéz észrevenni, hogy olyan kiadás ez,                         

amely vegyes érzelmeket is kelthet az olvasókban. Érdemes itt hangsúlyozni, hogy még 

soha senki nem állított össze olyan válogatást, amellyel mindenki tökéletesen meg lett 

volna elégedve. Olyan kötet ez, amelyben mindenféle regiszter és hangulat megszólal:     

hol szabadversek, hol furcsa rímek, hol dalszerű alkotás, hol verses mese, hol nyelvtörő, 

halandzsavers, altató vagy igazi felnőtt vers, valamint komolyabb intertextuális nyelvi 

játék.  Tele van rejtett vagy nyílt idézetekkel, utalásokkal, „amelyek révén a szerzők 

József Attila, Weöres, Kormos és mások fordulatait, ritmusait, hangvételét ugyanolyan 

anyagként kezelik, mint ahogyan a gyerek is építőkockának tekint bármit, ami a keze 

ügyébe kerül” (Reményi József Tamás).  Egyes versek amellett, hogy rengeteget idéznek 

és utalgatnak, ugyankkor ezzel párhuzamosan mintha idézőjelbe, zárójelbe tennének 

mindent, ami él és mozog. 

Ezzel az antológiával a szerzők igyekeztek több nemzedéket, hangot, irányzatot 

összekapcsolni, méghozzá a gyerekeknek vonzó és tartalmában is élvezetes könyv 

formában. Ráadásul számos verset megtalálunk a Kaláka együttes Madáretető című 

albumában megzenésítve. Így az olvasók vagy imádni fogják, és igazi varázskönyvnek 

találják, vagy – ha nem is napi rendszerességgel – bele-belelapozhatnak, ízlelgethetik, 

nézegethetik, forgathatják, ha másért nem, a változatosság kedvéért lassan ismerkedve, 

barátkozva vele. Mind a két esetben biztosan megtalálják a kedvenc verseiket.  

 

        Agnieszka Barátka  / Varsó  


