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Ferencziné Ács Ildikó
Weöres és a gyermekköltészet

1. Gügyögés vagy varázsige?
A gyermekvers fogalmát nehezen lehet meghatározni, talán könnyebb csak körülhatárolni. Elmondható, hogy minden a gyermekeknek élményt adó vers vers, de
nem minden vers való a gyermekeknek. Fontos kitétel: esztétikai szempontból nem
különíthetô el egymástól gyermekvers és „felnôtt”-vers.
Nem véletlen, hogy a XVIII. századig a népköltészet mondókái, kiolvasói, altatóés bölcsôdalai, a gyermekjátékok alkották a gyermekköltészetet. A század közepén
indult virágzásnak az ún. tanköltészet. Ezek az oktatóversek nem hordoztak esztétikai értéket, csupán a helyes illemre és szokásra neveltek, vagy a tanulást tették
könnyebbé versbe szedett tudnivalókkal. Bizonyos fordulatot jelentett Bezerédj
Amália Flóri könyve (1836). Ekkor indult el a folyamat, amely a magyar gyermekverset létrehozta. A század végére ugyan nagy méreteket öltött a németbôl való fordításirodalom, de egyre nagyobb számban jelentek meg gyerekeknek szóló versek a
klasszikus költôk tollából.
A XX. században már színvonalas, értékes kötetek jelentek meg a gyerekek számára. Elemzôk szerint azonban „a múlt század második fele óta megjelent (folyóiratokban is!) termés nyolcvan százaléka selejt. Fércmû, álvers. Gügyögôs, vagy a
pedagógia, vagy a politika szolgálólánya, lett légyen az hol konzervatív, hol fehér, hol
vörös elôjelû.”1 A „maradék” azonban maradandó. A legjobb gyermekversek ma is
bûvölnek-bájolnak — varázsolnak.
Mit mond a gyermekversrôl a XX. századi gyermekköltészet iskolateremtô alakja,
Weöres Sándor ?
„Minden vers utólag gyermekverssé nyilvánítható, ami nem elvont, nem komplikált, dallamos, ritmikus, a hangzásával, a dinamikájával hat. Ami csak egyszerû
életdarabkát tartalmaz. Az ilyen utólag gyerekverssé nyilvánított versek 1:1 arányban állnak az olvasóval, tehát nem oktatják ki: fiacskám, így fogd a szalvétát, úgy tanulj. Szerintem gyerekvers az, ami közvetlenül, szavakkal nem oktat, hanem olyan
hangulatot, dallamot, élet- vagy természetdarabkát próbál adni, ami a gyerek — és a
felnôtt — lelkét gazdagabbá, finomabbá teszi.”2
Két évvel késôbb így folytatja:
„Ha valóban a gyereknek írok, nyoma sincs a gügyögésnek. A gügyögés, az édeskedves picimadár, meg a többi akkor jelenik meg, amikor az ember egy kárhozott
órájában fél szemmel a pedagógusra kacsintva írja a gyerekverset. Mert a pedagógus
az, akinek igénye van a gügyögésre. A gügyögés a felnôtt érzelmi kitörése, a szerelmesek gügyögnek, meg a nôk, de nemcsak a gyerek, hanem egy szép virág, vagy a
kedves kanárimadár láttán is. A gügyögés gyengédséget feltételez, márpedig ez a
gyermekbôl eleinte hiányzik. A pólyás pár hetes korában a torkából zönge hangokat ad, a levegô áramlásával. Ezt aztán szájával, ajkával alakítja. A felnôtt azt hiszi:
a gyerek gügyög, holott: elsô elementáris hanggyakorlata ez. […] A gyerek versigénye ôsi jellegû, kissé úgy fogja fel a képet, a zenét, a ritmust, mint az ôsember. A
gyerekversnek sokszor varázsige jellege van, éppen mert közel került a nyelvi ôsi
világhoz, de ennek semmi köze a gügyögéshez.”3
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2. Weöres és a gyermekek
Nyilatkozataiban úgy beszélt Weöres a gyermekek világáról, mint aki kiválóan
ismerte életkori sajátosságaikat, lelki, szellemi beállítottságukat, mint aki közöttük
élt. Pontosan meghatározta, milyen a gyerekek versigénye. Mondhatni természetes,
ha kérdezôi gyakran érdeklôdtek a gyerekekhez fûzôdô kapcsolatairól, a gyermekkompozíciók keletkezésének lelki okairól. Weöres szinte mindig röviden hárította
el a kérdéseket, általában negatív kicsengésû válaszokat adva. Visszautasította, hogy
játékos lett volna gyermekkorában, a késôbbi játékosságot pedig a verstanok, elméletek hatásával magyarázta. A gyerekekkel való közvetlen kapcsolatáról is tagadóan
beszélt. Saját gyereke, unokája nem lévén néha idegen gyerekekkel foglalkozott.
Megdöbbentô volt számomra Petri György visszaemlékezését olvasni, melyben
idézte Weöres egy nyilatkozatát: „Gyermekem nem lévén a gyermekeket sem nem
ismerem, sem nem szeretem.” Petri szerint ez a ‹‹gonoszkodó›› hajlam az ún. gyerekversein is érezhetô — amik valójában nem is gyerekversek… egy részét a Rongyszônyeg ciklusból válogatta, ahol „a pajkosnak látszó, ámde véresen komoly versek
között néhány egészen horrorisztikus szöveg is található. Csak egy példa: ‹‹Leszállt
a tóba / giling-galang / nagypapa leszállt a tóba…››”4

3. Háttér-kép
Pécsi egyetemi évei alatt megjelentek Weöres elsô verseskötetei (1934. Hideg van,
1935. A kô és az ember, 1938. A teremtés dícsérete), 1939-ben kiadta doktori diszszertációját (A vers születése). Rengeteget publikált folyóiratokban (1932 és 1941
között csak a Nyugatban 64 verse jelent meg — Illyés után ô volt a második legkeresettebb költô).
Doktorrá avatása után még 1943 ôszéig tartózkodott Pécsett. Weörest a Városi
Könyvtár megszervezésével és vezetésével bízta meg. A gyakorlóév egy részét Várkonyi Nándor mellett töltötte, másik részét, 1940 júliusától 1941 júliusáig a pesti
Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárában szolgálta le. (Ez idô alatt keletkeztek a Rongyszônyeg versei.)
1943 ôszén Pestre költözött, élete új állomáshoz érkezett. A földrajzi helyváltoztatás egy belsô, új világrend kialakulásának jelképe is volt. Az Országos Széchenyi
könyvtár munkatársa lett, és egyre fontosabb tagjává vált a fôváros irodalmi életének. 1943-ban jelent meg a legérettebb és legnagyobb visszhangot kiváltó kötete, a
Medúza (benne a Galagonya és a 120 verset tartalmazó Rongyszônyeg). 1944/45 fordulóján és 1946-ban Csöngén tartózkodott. Ez az idôszak alkotó pályáján mélypontot mutat, mint ahogy néhány év „intermezzot” követôen az 1949-tôl kezdôdô
periódus is.
A háború után jelentôs változások következtek be Weöres életében. Két év alatt
hat kötete jelent meg, köztük az elsô gyermekverskötet, a Gyümölcskosár (1946).
1947 októberében házasságot kötött Károlyi Amáliával (Amy). Néhány hónap római
tartózkodás után véglegesen Budapesten telepedtek le. Egyik pillanatról a másikra
megvonták publikálási jogukat, és mindkettôjüket elbocsátották állásukból (Weöres
Sándor a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott, Károlyi Amy az
Athenaeum Kiadónál). Többen is segítségükre siettek, munkát, anyagi felajánlást kínálva. Kodály zenepedagógiai anyagokhoz kért szöveget (ebbôl származik a Magyar
Etûdök sorozat), emellett mûfordítói munkát vállaltak. Nemsokára a legfoglalkoztatottabb fordítók közé tartoztak. Annak ellenére, hogy 1947 után 8 évig saját
könyvük nem jelenhetett meg, megélhetési gondjaik nem voltak.
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A hallgatás éveit a Bóbita törte meg 1955-ben. Három év múlva közös gyermekverskötetet jelentettek meg, a Tarka forgót (1958). „Felnôtt” kötet azonban csak 9 évi
szünet után, 1956-ban látott napvilágot.
Hosszabb utazások törték meg az egyhangú éveket. 1959-ben Kínában, Görögországban jártak, 1963-ban Párizs érintésével Londonba kaptak kiutazási engedélyt.
A párizsi Magyar Mûhely (határon túlra szorult magyar fiatalok csoportja) ekkor
határozta el, hogy megszervezi az itthon megfeneklett új Weöres-kötet, a Tûzkút kiadását. Ezzel kényszeríttették rá a magyar kultúrpolitikát a kötet hazai megjelentetésére (1964). Az esemény fordulatot hozott a költô fogadtatásában: nem jelentette
azt, hogy a kritikák elismerték teljesítményét, de egyre többször vehetett részt a külföldi költôtalálkozókra utazó magyar delegációk munkájában és megjelenhettek
mûveirôl az elsô elemzések.
1970-ben keletkezett az Egybegyûjtött írások elsô, ekkor még két kötetes változata,
s ugyanebben az évben kapott Kossuth-díjat.
Gyermekeknek szóló munkái közül említést érdemel a Zimzizim (1969) és utolsó
önálló gyermekverskötete a Ha a világ rigó lenne (1973).
A 70-es évek több szempontból is meglepetéssel szolgált. Új arcát ismerte meg a
közönség a Psyché címû versciklusban (1972) és említést érdemel a Kovács Sándor
Iván közremûködésével megjelentetett poétikatörténeti antológia: Három veréb hat
szemmel (1977).

4. Weöres és Kodály
A gyermek Weöres költôi útját elôször szombathelyi mentora, Pável Ágoston6
egyengette. Hatására és belsô ösztönzésre hallgatva 15 évesen (1928) elküldte írásait
a helyi Hír, majd Erô címû lapoknak. A Hír újságírója, Bata Gábor ajánlotta néhány
versét Bónyi Adorjánnak, a Pesti Hírlap munkatársának. 1929. április 14-én7 jelenik
meg a Pesti Hírlap százoldalas vasárnapi számában Bónyi felfedezô cikke Weöresrôl, s ott olvasható az 1928-ban keletkezett Öregek címû vers. Ekkor találkozott
Kodály is a mûvel: „A vers mindjárt megkapott, mert ritkán hallani ilyen ôszinte érzést, és fôleg fiatal embertôl, az öregek iránti szánalmat.”8 Kodály nem fogott azonnal hozzá a vers megzenésítéséhez. 1933-ig ôrizgette a kitépett újságlapot, ekkor
komponálta meg a nagyszabású vegyeskari mûvet. Kottája 1934-ben jelent meg.
Minden bizonnyal ebben az évben váltott elôször levelet Weöres és Kodály9, elsô
személyes találkozásuk pedig a szombathelyi Ünnepi Hét keretében rendezett Kodály-hangversenyen történt, ahol Vásárhelyi Zoltán vezényletével felcsendült az
Öregek is. Kapcsolatuk ettôl kezdve mondhatni állandósult. Kodály hatása elvitathatatlannak bizonyult a költô életmû alakulásában, a verstechnika zenei fogantatású fejlôdésében.
A továbbiakban bár számos más területet (Norvég lányok, Biciniumok, Kis emberek dalai stb.) fog kapcsolatuk érinteni, zenei vonatkozásaik ellenére is csak a témához közvetlenül kapcsolódó momentumokat emelem ki.
Kodály figyelme 1937-38-ban az ifjúság zenei nevelése felé fordult. Olvasógyakorlatokat, énekgyakorlatokat írt a gyerekeknek. 1938 elején küldött Weöresnek néhány szövegtelen darabot a Bicinia Hungaria anyagából, hogy írjon hozzájuk
szöveget. Weöres válaszleveleibôl az derült ki, hogy „szövegszerzése” meglehetôsen
döcögôsen haladt, Gazdag Erzsit ajánlgatta Kodály figyelmébe, majd közel egy évre
fel is függesztette a munkát. Figyelmét más vonta el:
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„Ami a verseket illeti: megúntam a nyugat-európai ritmus kész kaptafáit. Átnyergelek a pindarosi verselésre, a hellén tragikus kórusok verselésére. Most körülbelül harmincféle verslábbal dolgozom. Olyan hajlékony ütemet tudok létrehozni
velük, amire a modern verselés álmában sem képes…”10 Hasonló lelkesedéssel írt
Kodálynak (1939. január 4-én), és Babitsnak (március 17-én) is. A két levél nagyon
hasonlóan foglalja össze „verselése felszabadítására” tett próbálkozásait.
Jellemzô Weöresre, hogy mindkét mesternek másként próbál imponálni. Babitsnál a Laodaemeiát nevezi meg egyetlen útjelzônek és bázisnak, Kodálynak pedig ezt
írja: „[…] most végleg le akarok számolni a jambussal és az egész indogermán verseléssel” — majd mindkét levélben példákat sorol. A Kodálynak szóló levelet folytatva: „Most húszegynéhány különbözô verslábbal dolgozom; végigpróbálgatom
ôket; hogy különbözô egymásutánjaik milyen ízeket, hangulatokat csalnak elô a magyar nyelvbôl: Dactylus után paéon: méltóságteljes, ünnepélyes (pl. „áldd meg a hét
vezért”). Dactylus után tribrachys, vagy amphybrachys: magyaros, parasztos. Dactylus után molossus: álmatag, bizarr (pl. „fekszik a ház-árnyék”). Tempo giusto ütemeknél leginkább a prokeleus matikust, kettôs spondeust, dactylust alkalmazhatom
(pl. „jegenyefa, jegenyefa, élô szép-szál, lopd el a szívemet”). Lassan-hömpölygô magyaros sorokat Arany János módjára alkothatok ionicus és chorijambus által. […] És
így tovább. A lehetôségek száma szinte korlátlan.”11
1940 júliusától egy éven át Pesten élt. 1941. február 13-án számolt be Várkonyi
Nándornak néhány hónap alatt keletkezett nagymennyiségû verstermésérôl. (Ebbôl
alakult ki a Rongyszônyeg ciklus, mely a Medúzában jelent meg 1943-ban.) Mivel ez
idô tájt újra dolgozott Kodálynak (Bicinium-megszövegesítések13), feltételezhetô,
hogy a nagyszámú új vers létrejöttében nagy szerepe volt a zeneszerzô inspiráló erejének.
A következô csomópont, ami Kodállyal összekapcsolta az életmûvet, a 40-es évek
vége, 50-es évek eleje. Kodály újabb biciniumokat adott a költônek. Az elkészült
szövegek azonban csak kézen-közön terjedhettek, nyomtatásban nem láttak napvilágot. Az utókor számára Mohayné Katanics Mária gyûjtötte ôket egybe.15
A biciniumok mellett a másik nagy megrendelés a 333 olvasógyakorlat dallamaira vonatkozott. Így emlékszik Forrai Katalin a részletekre: „Amikor összeállítottuk
az 1951-es óvodai énekkönyv dalait, végigelemeztük az akkor megjelent Magyar
Népzene Tára I. kötetének gazdag gyermekdal anyagát. Kiderült, hogy a kívánt feltételeknek […] a több mint 1000 dallamból csak 45 felelt meg. Akkor javasolta elôször Kodály, hogy költôk írjanak szövegeket a pentaton dallamokhoz. Így született
meg kérésünkre Weöres Sándor 180 szövege a 333 olvasógyakorlat dallamaira,
amelybôl az akkori énekkönyvben már néhányat közöltünk, késôbb pedig egy csokorra való megjelent a ‹‹Kis emberek dalai››-ban.”16 Ez utóbbi könyvecske szövegezési munkálataival Weöres mellett Károlyi Amyt, Gazdag Erzsit és Csukás Istvánt
is megbízta Kodály. Ôk már „megmutatták, hogy tudnak a gyermek nyelvén, selypítés nélkül”.17
Így ír Csukás István a munkafolyamatról: „Az elsô szövegváltozatokkal hamar
elkészültünk (én persze lassabban). Azért mondom, hogy elsô változat, mert Kodály
nagyon rigorózus volt! Galyatetôn lakott akkor, és sorra küldte vissza a szövegeket.
Aláhúzva, mint egy tanár: ‹‹ide mélyhangzót kérek, ide magas hangzót!›› Weöres
könnyedén cserélte ki a szavakat, a hangzókat. Hogy is mondjam: mint aki maga is
résztvett a nyelv teremtésében, de legalábbis a kisujjában van a magyar nyelv!”18
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Károlyi Amytól tudjuk, hogy amikor nagyjából összeállt a kötet, Kodály meghívta ôket, hogy az esetleges változtatni valókat megbeszéljék. Hogy jobban hallják,
egy jelenlévô fiatal zeneakadémistával énekeltette el a dallamokat. Ez a fiatal és nagyon muzikális zeneakadémista Péczely Sárika volt.19
Weöres a biciniumokhoz, olvasógyakorlatokhoz írt szövegeket a Magyar Etûdök
ciklusban gyûjtötte össze.

5. Egybegyûjtött írások (?)
Kutatásiam alapvetô forrásának az Egybegyûjtött írások ötödik bôvített kiadása
(EIÖB) köteteit tekintettem. Bata Imre, a válogatás szerkesztôje írja az Utószóban:20
„Weöres verses és prózai munkáinak nagy részét tartalmazza ez a gyûjtemény. Kimaradtak azonban a tanulmányok, cikkek, kritikák […]. A versek közül kihagytuk
mindazokat, amelyek a bekerült daraboknak variánsai vagy halványabb rokonai,
vagy amelyeknek néhány motívumát más versekbe építette be a szerzô.”
Bárdosi Németh János21azonban néhány, a tulajdonában is meglévô verset hiányolt az Egybegyûjtött írásokból és cáfolta, hogy azok a „bekerült daraboknak variánsai vagy halványabb rokonai volnának”.22 Tüskés Tibor egy adott verssel
kapcsolatban élesebben fogalmazott: Bata vélekedését, ami szerint a költô a verset
gyengének minôsítette, nem fogadta el — politikai hátteret sejtett a „minôsítés” mögött.23
Ezek azok a lehetséges okok, amelyek miatt a vaskos kötetek nélkülöztek jó néhány Weöres-alkotást. A lappangó kéziratok, a hagyaték, az alkalmi kiadványok, a
folyóiratok még ma is sok feltáratlan anyagot rejtenek.
Tüskés Tibor nemcsak a szövegekkel, hanem a kiadott verseskötetekkel kapcsolatban is kételyeket fogalmazott meg— megkérdôjelezte filológiai hitelességüket.24 A
jelzett problémára válaszértékûnek bizonyultak azok a nyilatkozatok, amelyek felvetették a jövôbeni Weöres-filológia25 szükségességét, vagy legalábbis a hagyaték
kéziratos hányada katalogizálásának, a publikációk bibliográfiájának26 elkészítését.
A kritikai kiadás hiánya mellett nagymértékben hátráltatta munkámat, hogy a
meglévô versek megjelenési körülményeit, a szövegeltéréseket vizsgálva számos
téves adatba ütköztem. Mint említettem, a rendszerezésem alapja az Egybegyûjtött
írások volt. Összehasonlításképpen vettem kezembe a Bóbitát, majd a Tarka forgó és
a Ha a világ rigó lenne köteteket. Az egyeztetés megdöbbentô eredményt mutatott: a
három kötetes EIÖB Betûrendes mutatójában jelzett kötetbeni elôfordulás nagy százalékban hiányosnak, hibásnak, pontatlannak mutatkozott. Az eltérések mértéke
nem véletlenszerû nyomdahibára utalt.
A gyermekverskötetek és az EIÖB eltéréseit a következô fejezetben részletezni
fogom. Mivel kutatásaimnak nem volt célja a teljes életmû feldolgozása, ezért az
EIÖB hivatkozásait a „felnôtt” kötetekkel nem vetettem egybe.
6. Ciklusok és kötetek — gyermekeknek?
A Kodály számára írt szövegeket, ritmustanulmányokat, az ötletverseket, négysorosokat, szonetteket stb. Weöres ciklusokba rendezte. Vannak szimmetrikus
(Dalok Naconxypan-ból, Orbis Pictus) és aszimmetrikus (Rongyszônyeg, Magyar
etûdök) ciklusai. A szimmetrikus ciklusokban a verseket elôre meghatározott rend
alapján helyezte el, a nagy aszimmetrikus ciklusokra azonban nem hatott ilyen erô.
Köteteinek összeállítását mindig nagy gonddal végezte. Általában az elôzô évek
termésébôl válogatott, és ezeket egészítette ki a még kiadatlan versekkel, régebbi
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kötetek odaillô darabjaival. Mindig kompozícióban gondolkodott. A kötet-címek
nagy része azonban nem Weörestôl ered. (A címadás bizonytalansága verseire is jellemzô. A költô nem szeretett címet adni szövegeinek.)
Ciklusok
Bartók-suite
Weöres Sándor 1934-ben megjelent elsô verseskötetének, a Hideg van címû felnôtt-kötetnek az egyik ciklusa. Négy költeménybôl áll:
Varázsének
Lidérc
Évike és a négy szobasarok
Estétôl-reggelig

Az Egybegyûjtött írások ötödik bôvített kiadásának (1986) elsô kötetében változtatásokkal szerepel a sorozat:
Varázsének
Lidérc
Szán megy el az ablakod alatt
Estétôl reggelig

— szövegváltozás
— új vers

A négy tételes szvit elsô verse, a Varázsének pergô, gyors ritmusú, lendületes nyitótétel. A második tétel is gyors, de sokkal hajlékonyabb: „románc jellegû”. A harmadik vers (Éj-mélybôl fölzengô…) keletkezését tekintve egyidôs az eredeti
ciklussal, 1933-ban készült. Lassú tempójú, csupa hosszú szótagból, molosszusokból
(_ _ _) áll — ez hármas lüktetést kölcsönöz a versnek. Nem tarom véletlennek, hogy
éppen ebbe a ciklusba és 3. tételnek sorolta át Weöres a verset. A hármas metrum jellegzetes Menüett tételt testesít meg. A versforma is ezt támasztja alá: a triós formára
jellemzô szimmetrikus, visszatéréses szerkezetben íródott. A ciklus negyedik tétele
tér el leginkább az elôzôektôl, komor hangulatú, zabolázatlan szöveg, a csujogatókra
jellemzô rikkantásokkal — amolyan Bartókos stílusban. Semmiféleképpen nem gyermekvers.
A Varázséneket és a Szán megy el az ablakod alatt verseket azonban a Zimzizim kivételével valamennyi gyermekverskötetben megtaláljuk. Igaz, némi igazítással: „Varázsének”-ként a Gyümölcskosár, Tarka forgó, „Csiribiri” címmel a Bóbita és a Ha a
világ rigó lenne kötetekben. Az eredetileg felnôtteknek szánt szövegben is történt
némi módosítás. Kutatásom során négyféle szövegváltozatot találtam. A legelsô verziót teljes egészében közlöm, a többinél csak az ettôl eltérô helyeket jelölöm.
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Bóbita (1955)

Hideg van (1934)
Csiribiri csiribiri
zabszalma
négy csillag közt
alszom ma.
Csiribiri csiribiri
bojtorján —
lélek lép a
lajtorján.
Csiribiri csiribiri
szellô-lány

Gyümölcskosár (1946)

kappant koppant,
lángot hány.
Csiribiri csiribiri
fült katlan —
szárnyatlan szállj,
sült kappan!
Csiribiri csiribiri
lágy paplan —
ágyad forró,
lázad van.
Csiribiri csiribiri
zabszalma —
még mellettem
engem hívj ma
álmodba.
alszol ma.

Tarka forgó (1958)

Ha világ rigó lenne
(1973)

szikrát lobbant,

Egybegyûjtött írások
(1986)

szikrát lobbant,

engem hívj ma
álmodba.

Az elsô verzió egyértelmûen elárulja, hogy nem gyermekeknek készült a költemény. Annyira nem, hogy 1956-ban — egy évvel a Bóbita megjelenése után — A hallgatás tornya címû kötetben eredeti formájában is kiadta Weöres a verset.
Az elemzôk gyakran altatóversnek értelmezik. Bognár Tas arra keresi a választ,
hogy kit akar a varázsige elvarázsolni. A megoldást az utolsó elôtti strófában találja
meg. Értelmezése szerint a gyermek azért fekszik a négy csillag közt, mert beteg,
lázas. Innen érthetô meg utólag a sok abszurd kép, látomás. Félnie azonban nem
kell a csöppségnek, mert édesanyja, aki a varázsverset dúdolja, vele van, vigyáz rá.27
F. Kovács Ferenc a szikrát lobbantó, lángot hányó szellô-lány képét a szerelmes
lány képével azonosítja, aki „szerelme hevét akarja átvarázsolni a választott férfiba”.28
Az erotikus varázslás az eredeti változat ismeretében Vadai Istvánnál29 fogalmazódik
meg egyértelmûen, rámutat arra, hogy a vers szereplôi a szerelmi praktikát ûzô lány
és férfi, képei pedig a szerelmi hevület megtestesítôi.
Weöres egy beszélgetés során érdekes információt tett közzé a versszöveg keletkezésével kapcsolatban: „A Csiribiri-vel […] az a furcsa dolog történt, hogy visszatalált oda, ahonnan elszármazott: a vásárra. Annak idején ugyanis egy vásáros
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kikiáltószöveg hatására írtam.”30 Weöres arra a megjegyzésre reagált, hogy a vers slágerszövegként nagyon népszerû lett.
Nagy L. János a híres operettkuplét, a Mágnás Miska betétdalát („Csiribiri, csiribiri, kék dolmány…”) hozta összefüggésbe a szöveg keletkezésével.31
Bármelyik oldalról közelítsünk is a vershez, egy bizonyos: hangfestô kifejezéseinek, ritmikájának köszönhetôen páratlan akusztikai élményt kelt. Ez az oka, hogy
gyermekverssé is átminôsülhetett.

Rongyszônyeg I.
„Dalok, epigrammák, ütem-próbák, vázlatok, töredékek” — áll az alcímben. Ötféle
dolog, öt szín a rongyszônyegben. „Anyaga hol sûrû szövésû, hol ritkásabb […].
Rongyolt líra — de nem abban az értelemben, hogy elhasznált, vagy kopott, nem is
abban hogy szakadt, vagy tépett. Inkább abban, hogy nincs gondosan szabva: élményhez, szándékhoz.”32
„Ahogy a rongyszônyeg különbözô színû rongyok összeszövésébôl lesz tarka-barka
egésszé, úgy a költô is a témák és a velük kapcsolatos versformák színes kaleidoszkópjával kápráztat el. A különbözô tartalmak szolgálatában a legváltozatosabb metrumokból és ritmusváltozataikból alakítja ki színes szôttesét. Magyaros, rímes
idômértékes és antik formák, s a három rendszeren belül minô gazdag formaváltozatosság és színárnyalat!”33
Mindössze néhány hónap alatt született meg a sokszínû és szerteágazó anyagnak
csaknem a fele. Weöres Pesten végezte könyvtári gyakorlatát, közben — verstani kísérletei tetôfokán — ontotta magából a verseket. Így számolt be errôl Várkonyi Nándornak: „Azt hittem, Pesten nem fogok tudni verset írni; és mióta itt vagyok, kb.
kétszáz verset írtam, többet, mint eddig két-három év alatt. Volt úgy, hogy egyetlen
éjjel 36 db vers folyt ki belôlem az akaratomtól függetlenül, egy-végtében, hihetetlenül rövid idô alatt. Egészen furcsa lelki-jelenség nálam, eddig mindig gürcölve
dolgoztam a verseken, most pedig úgy terem rajtam a vers, mint a tüske a réten. Persze a rengeteg új vers nagy része csak pársoros; és legföljebb ha 10 van közte, ami
nem híg dolog.”34
Ezekbôl a töredékes versekbôl alakult ki a Rongyszônyeg I. legnagyobb hányada.
A ciklus 120 verse a Medúzában jelent meg elôször 1943-ban. A Rongyszônyeg I.
(EIÖB) versei nem azonosak a Medúza Rongyszônyegével. Igaz, hogy a számozás
csaknem 100 versnél megegyezik, de jó néhány vers nem került át az EIÖB köteteibe, 6 vers pedig a Rongyszônyeg III. sorozatában kapott helyet. Az EIÖB Rongyszônyeg I. ciklusában mindezek mellett 160 vers található. Olyan alkotások is bekerültek
ide, amelyek a korábbi verseskönyvekben önállóan, saját címmel szerepeltek, de
olyanok is, melyek még nem jelentek meg kötetben.
A Rongyszônyeg I. 160 verse az EIÖB kiadása alapján 1930 és 1960 között keletkezett versekbôl áll:
évszám 1930-39 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948-60 ismeretlen
versszám
21
24
58
9
5
2
3
11
7
19
1

A 160-ból 34 vers jelent meg gyermekverskötetekben, ebbôl 15 négy kötetben is
szerepel.
A táblázatból jól leolvasható, hogy a pesti idôszakban keletkezett versek száma
(1940-41) a teljes mennyiség felét teszi ki.
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Rongyszônyeg II. és Rongyszônyeg III.
A Rongyszônyeg II. és Rongyszônyeg III., mint ciklus, csak az EIÖB kiadásában jelent meg.
A második sorozat (a negyedik bôvített kiadástól kezdôdôen) az Áthallások címû
kötet 4 kis darabjával kiegészülve 84 verset tartalmaz. Három kivételével 1965 és
1975 között keletkezett versekrôl van szó, ezen belül is 52 az 1971 és 1973 közötti esztendôkbôl való.
A Rongyszônyeg II. verseinek keletkezési idejét szemléltetô táblázat az EIÖB évszámai alapján készült.
évszám
versszám

194648
2

’64 ’65 ’66 ’67 ’68 ’69 ’70 ’71 ’72 ’73 ’74 ’75
1

4

2

2

3

3

7

21

14

17

5

2

ismeretlen
1

Gyermekverskötetben csak három jelent meg (Iszapos tóból…, Új tavasz! Itt
vagy! …, Takaród hadd igazítsam…), valamennyi a Ha a világ rigó lenne címû könyvben.
Kettô kivételével a 60-as, 70-es évek verstermését foglalja össze, tehát azokat, amelyek a Rongyszônyeg I. gyûjtôkorszakában nem szerepeltek.
A Rongyszônyeg II-ben található az a 8 versike is, amelyik 1972-ben egy leporelló
formájú keménytáblás képeskönyvben, a Télországban35 jelent meg.
A ciklus nem sok gyermekversnek mondható költeményt tartalmaz — a 60 éves költôt már nem foglalkoztatták a ritmikai tanulmányok — gyermekeknek pedig képeskönyvek pár soros rigmusain kívül36 mást nem írt.
A Rongyszônyeg III. ciklus 48 számozott darabból áll. A sorozat csak az EIÖB kiadásában található meg. Ebbôl a kiadásból ugyanis kimaradtak a drámai alkotások,
csupán a versbetéteket tartották meg. Ennek megfelelôen a Rongyszônyeg III. javarészt a Holdbeli csónakos (33 vers) és a Csalóka Péter (11vers) költeményeit tartalmazza, keletkezésük ezért a 40-es évek elejére illetve végére tehetô.
A Rongyszônyeg III. verseinek keletkezési idejét szemléltetô táblázat az EIÖB évszámai alapján készült.
évszám

versszám
dráma
címe

1938

1
Theomachia

1932
1

1940
4

Holdbeli csónakos

1941
28

1949

11
Csalóka
Péter

1965

3
Hold és
sárkány

Jól látható, hogy a Holdbeli csónakos 32 verse ugyanabban a periódusban született, mint a Rongyszônyeg I. legtöbb verse. Nem lehet véletlen az összefüggés, hogy
Weöres akkor írta versbetétekkel tarkított színmûvét is (1941 szeptemberében fejezte be), amikor a többi kis mû született.
Ugyanez az összefüggés tárható fel a Csalóka Péter esetében is. Valamennyi versbetét 1949-bôl származik (a színmû 1950-ben készült el), amikor Kodály felkérésére
versmegzenésítések készülnek. Ez a két esztendô a Magyar etûdök ciklus legtermékenyebb idôszaka.
A Rongyszônyeg III. ciklus (tehát a színmûvek) 48 versébôl 9 található meg gyermekverskötetekben. Kettô 4 kötetben is szerepel:
4. Dorombolva jön az este
(Holdbeli)
GyK37
6. Tudok száraz ágról…
(Holdbeli)
Ha
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14.Igali kanász…
21.Tillilli…
26.Juli néni, Kati néni…
30.Potyka harcsa…
33.Túl, túl, messze túl…
35.Ha a világ rigó lenne…
36.Alva jár az Orbán…

(Holdbeli)
(Holdbeli)
(Holdbeli)
(Holdbeli)
(Holdbeli)
(Csalóka)
(Csalóka)

TF
Ha
GyK, Bó, TF, Ha
TF, Zz
GyK, Bó, TF, Ha
Bó, TF, Ha
Bó, TF, Ha

A Rongyszônyeg III. ciklus 6 verse (Túl, túl, messze túl…, Potyka harcsa…, Igali
kanász…, Dorombolva jön az este…, Sej, elaludtam…, Piros ajtó, piros száj…) 1943ban, a Medúzában még az „eredeti” Rongyszônyegben szerepelt.
Összefoglaló táblázat:
versek száma

ebbôl megtalálható a gyermekverskötetben
4 kötetben is szerepel
3 kötetben szerepel

Rongyszônyeg
I.

Rongyszônyeg
II.

Rongyszônyeg
III.

Összesen

34

3

9

46

160
15
3

84
-

48
2
2

292
17
5

Magyar etûdök
A ciklus neve beszédes. Etûd: gyakorlat, elsôsorban technikai készségfejlesztésre
alkalmas darab. Magyar etûdök: a magyar nyelv technikai lehetôségeit bemutató
versek. Nem fogalmi nyelven beszélnek, hanem zenei jelentést hordoznak.
„A legtöbb magyar etûd Kodály-dallamra készült. Szinte kizárólag Kodálytól tanultam azt a magyar ritmikát, metrikát, melybôl a Magyar etûdök ciklust felépítettem.”38- nyilatkozta a költô. Ennek szellemében a sorozat sokkal egységesebb képet
mutat, nem olyan szerteágazó, sokszínû, mint a Rongyszônyeg.
Egészen kevés kivételtôl eltekintve mindegyik költemény magyaros (ütemhangsúlyos) verselésû. Kenyeres Zoltán szerint ez „e forma egyik legváltozatosabb gyûjteménye az egész magyar mûköltészetben.”39
A Magyar etûdök sorozat Egybegyûjtött írásokban megjelent versei között néhány
Weöres Sándor és Károlyi Amy közös munkája. Bata Imre közlése szerint ezek a következôk: 2., 10., 23., 75., 109. és 111.40
Károlyi Amy neve egyéb vonatkozásban is kapcsolódik a ciklushoz. 1951 karácsonyára Magyar etûdök címmel száz kis énekszöveget kapott férjétôl. (Könyv alakban ez 1985-ben jelent meg.)
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Így emlékezett vissza a költônô:
„Az ötvenes évek legelején bementünk Sándorral a volt
Rigler-papírkereskedésbe, az Erzsébet-hídnál, s megvettük
az összes kapható színû tustintát. Fekete — zöld — piros — sárga
— kék. Sándor leült erre a székre, ehhez az asztalhoz, s egy
sima lapú könyvecskébe verseket írt, és melléjük rajzolgatott.
Ott készült a szemem láttára a karácsonyi ajándékom. Ilyen
élményem csak akkor van, ha addig ülök virágbimbó elôtt,
míg ki nem nyílik.”41
A Magyar etûdök száz kis énekszövegébôl 78 került át az
EIÖB Magyar etûdök ciklusába, 4 a Rongyszônyeg I-ben42, 5
pedig a Rongyszônyeg III-ban43 kapott helyet. A „Mindig ébren ér a hajnal” Francianépdaltípusok címmel önálló életre kelt, míg a többi vers kimaradt az EIÖB-bôl.
Fontos adat, hogy a száz kis énekszöveg tartalomjegyzékében Weöres általában megjelölte, hogy milyen dallamra készült. 69 esetben egyértelmû jelzés mutat Kodálydallamra. (Meg kell jegyezni, hogy egy-egy sorszám alatt olykor több rövid vers is
olvasható, melyek késôbb önállóan kerültek át más kötetbe. A versek tényleges darabszáma meghaladja a százat.)

Az EIÖB Magyar etûdök ciklusa 114 versbôl áll. Ebbôl 100 megtalálható gyermekverskötetekben — tehát csak 14 olyan vers van, melyet Weöres nem tartott érdemesnek gyerek kezébe adni. Az egész sorozatban mindamellett 2 olyan szerepel, amelyik
négy kötetben is olvasható. 45 vers három könyvben jelent meg. Ennek oka az, hogy
a versek többsége 1949-51 között keletkezett, a Gyümölcskosár kiadása után. A régebbi termésbôl két és „fél” olyan vers van, ami már a Gyümölcskosárban (1946) is
megjelent (Kenyeres Zolinak, Haragos a Liba pék…, Árnyak sora ül a réten 2. része:
A pásztor címmel — Csillag süt a szeder-ágra… kezdôsorral).
Keletkezésüket tekintve 1942 és 1969 közötti versekrôl van szó. Az EIÖB évszámai
alapján az alábbi összefoglalást tehetjük:
évszám

versszám

1942-48
12

1949
34

1950
25

1951

1952-59

11

19

1960-69 ismeretlen

A verstermés kicsit több mint 60%-a (70 vers) három év munkája.

12

1

Jelen munka kereteiben a többi ciklus tárgyalására nem térek ki.
Összefoglalva a négy nagy ciklus adatait:
versek száma

ebbôl megtalálható a
gyermekverskötetben
4 kötetben is szerepel
3 kötetben szerepel
60

RongyRongyRongyszônyeg I. szônyeg II. szônyeg III.
160

84

48

34

3

15

-

3

-

Magyar
más
Összesen
etûdök ciklusok
114

-

406

9

100

-

146

2

2

5

24

2

45

-

50
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Kevés kivételtôl eltekintve a gyermekverskötetek a jelzett négy ciklus darabjaiból
állnak. Öt kötetet figyelembe véve ez 146 verset jelent. Kb. még 20 vers lehet, ami
más sorozatból származik (Huszonnégy melódia, Harminc bagatell, Dunántúli
képek, Bartók-suite, Falusi hangverseny), vagy önálló. Van néhány olyan is, amely
nem található meg az Egybegyûjtött írásokban.
A 146 versbôl 100 a Magyar etûdökbôl való. Itt található a legtöbb ritmikus, zenei
hatású kompozíció (vö. olvasógyakorlatok). A másik csúcspont a Rongyszônyeg I. és
Rongyszônyeg III. ciklusok 1940/41-es terméséhez kapcsolható (vö. biciniumok). Láthatóan jól kiemelkedik a két Kodály-közeli idôszak.
Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy bizonyos verseket Weöres többször is
szerepeltetett köteteiben. Az ismétlôdés mértéke elég nagy, összesen 24 esetben fordul elô négyszeres megjelentetés, dupla annyiszor (ötvenszer) a háromszoros. Olyan
vers, ami mind az 5 gyermekverseskötetben benne lenne, azonban nincs.

Kötetek
Gyümölcskosár (1946)
Figyelemreméltó irodalomtörténeti adat, hogy közvetlenül a Medúza megjelenése
után (1943 karácsony) Weöres újabb kötetre való anyagot állított össze. Így ír errôl
Trencsényi Waldapfel Imrének45 1944. február 11-i levelében: „Köszönöm, hogy ifjusági könyv-tervekbe akarsz bevonni: gyakran foglalkozom gyermek-pedagógiával
elméletben és gyakorlatban, nekem való ügy az ilyesmi. Egyelôre csak egyetlen gyermekkönyv-tervem van; az, amit leveledben Te is említesz: eddig írt gyermekverseimbôl gyûjteményt csinálni, megfelelô illusztrációkkal, négy-ötévesek részére […].
Összeválogattam húsz gyermekversemet és mellékelten küldöm. […]
Bár gyermekverseim nem oktatják a gyermeket semmire, mégis célzatosak: nem
a tartalmukkal nevelnek, hanem a kisugárzásukkal. Ezek a versikék, ritmusukkal
és plasztikus képeikkel, annyira szuggesztívek, hogy beleforrnak a gyermek lelkivilágába s ott olyanféle egyensúlyozó szerepet nyernek, mint egy óramûben a rubinkô.
E gyûjtemény másik, nagyon egyszerû és nyilvánvaló célja: hogy már a gyermeknek is esztétikumot adjon és hozzászoktassa; korán fölébressze a mûvészet iránti
vágyat s az ízlést.
Harmadik cél: olyan mûvet adni a kisgyermek kezébe, mely ôt egész életén végigkísérhesse, bármelyik életkorban gyönyörködhessék benne.
Azt hiszem, ez az elsô olyan gyermekvers-sorozat, mely a legteljesebb mûvészi s
mûvészet-pedagógiai igénnyel készült. Hogy célját betölthesse, ehhez szükséges,
hogy olyan illusztrátor társuljon a versekhez, aki a festészet terén csinálja meg
ugyanazt az egyszerû és nagyigényû munkát. Ilyen ember Magyarországon ma csak
egy van: a pécsi Martyn Ferenc.”46
A húsz verset fôként a Medúza darabjaiból és a Holdbeli csónakos betétverseibôl
állította össze és odaadta a festônek. Címjavaslata a következô volt: Örök játszótárs
gyermekeknek és felnôtteknek.
A Weöres-Martyn közös gyermekverskötet nem jött létre, némi korrekcióval, kiegészítéssel és Hincz Gyula rajzaival azonban megszületett a Gyümölcskosár.
A Gyümölcskosár 28 versét az EIÖB kiadás alapján az alábbi ciklusokban lehet
megtalálni: 17 vers van a Rongyszônyeg I-ben, 3 a Rongyszônyeg III-ban, 3 a Magyar
etûdökben, 2 Bartók-suite-ben, 2 a Dunántúli képekben, 1 a Huszonnégy melódiában.47
Érdemesnek tartom jegyezni, hogy a kötetnek 1946 óta nem volt újabb kiadása.
Csupán Farkas Ferenc azonos nevû daloskönyve ôrizte meg a címet az utókornak.
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A Farkas-féle Gyümölcskosár 12 dalából 8 keletkezett a kötet verseire48, 3 a Medúza
Rongyszônyegének verseire49 és kiegészítette mindezt A tündér.

Bóbita (1955)
Weöres Sándor legsikeresebb gyermekverskötete. 2004-ig 19 kiadásban jelent
meg. Válogatás a Gyümölcskosár és a Medúza kötetekbôl, valamint a Magyar etûdök
ciklusból.
A Gyümölcskosárhoz képest a Magyar etûdök költeményei hoztak frissülést. Az 53
(+5 egystrófás vers, melyet ciklusba rendezett a szerzô Hat kis vers címmel) költeménybôl 20 van fedésben a Gyümölcskosárral, 30 új vers való a Magyar etûdökbôl, 4 a
Rongyszônyeg I-bôl, 2 a Rongyszônyeg III-ból (Csalóka Péterbôl) és 2 vers önálló: az
Épül az ország — az 50-es éveknek megfelelô hangulattal és a címadó A tündér a Huszonnégy melódiából. 50
Ez utóbbi azért fontos, mert elôször A fogak tornáca címû kötetben jelent meg
1947-ben. Weöres még a Gyümölcskosárba se tette bele, noha keletkezése 1937-re tehetô. Ez bizoyíték lehet arra, hogy A tündér nem gyermekvers.
Az 50-es évek közepén megjelent kötetben Weöresnek apró igazításokat is el kellett versein végezni. Pl. Ha vihar jô a magasból címû vers a Gyümölcskosárban még
ezzel a két sorral ért véget:
„De az angyal, ha leröppen,
Küszöbünkön vacsorázik.”
A Bóbitában eltûnik az „angyal”, helyette „cinke” röpül el.
A Csillag süt a szeder-ágra… a Gyümölcskosárban egy strófával szerepelt (A pásztor),
a refrén elôtti alábbi sorral:
„Isten ege betakarja.”
Ez a Bóbitában két versszakos formában, Árnyak sora ül a réten… kezdettel jelent
meg (címe: Nyári este) a következô módosítással:
„Nyár-éj ege betakarja.”

Tarka forgó (1958)
A Bóbita nagy sikere után a költô-házaspár közös gyermekverskötetet adott ki. A
közzétett versmennyiség az addigi legtöbb volt: az 1958-as kiadásban a 120 vers az
év tizenkét hónapjának megfelelôen 12 × 10-es ciklusokban jelent meg. A Tartalomjegyzék utalt a szerzôkre, S vagy A betûkkel. A legújabb kiadás (Santos Kiadó,
Bp., 2004) új illusztrációkkal és egészen más szerkezetben közli a verseket. A hónaponkénti rendet hat nagyobb rész váltja fel, a tartalomból pedig nem lehet megtudni, legfeljebb csak érezni, hogy melyik verset ki írta. Az összeállítás Károlyi Amy
munkája.
A 120 cím meglehetôsen sok ciklust takar: 3, 4, 5, 7, sôt 10 részes blokkok szerepelnek egy-egy cím alatt. A könyv tényleges versszáma — az EIÖB beosztás alapján
— 160. Ebbôl 116 Weöres, 36 Károlyi Amy munkája, 8 versnél pedig közös hivatkozás szerepel.51
Az EIÖB nagy ciklusai szerinti megoszlás a következô arányokat mutatja: ebben
a kötetben is a Magyar etûdök dominál, 83 verssel. A Rongyszônyeg I —bôl 23 verset,
a Rongyszônyeg III-ból 6 verset találunk, ez összesen 112. Ha figyelembe vesszük,
hogy 116 (valamint a 8 közös) vers fûzôdik Weöres nevéhez, akkor mintegy 12 költemény származik más helyrôl. (Ebbôl 5 nem található meg az EIÖB-ben.)52
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Érdekes adat, hogy Repülôt gyárt Jani, Feri… és az Épül az ország kivételével a
teljes Bóbita anyagát beleszerkesztette Weöres a Tarka forgóba (ez 56 verset jelent).

Zimzizim (1969)
A címadó vers elôször a Tûzkút (1964) címû kötetben jelent meg — nem igazán
gyermekvers. A kötetcím, mint sok más esetben, most sem Weörestôl származik.
(Ezúttal Kormos István vagy Fazekas László a forrás.)
A kötetet a Bóbita komplementerének tartom — a 46 (+2 ciklusba foglalt) vers
közül egyetlen olyan sincs, ami a Bóbitában benne van. Mintha Weöres a Tarka forgó
azon darabjait válogatta volna össze, amelyek az 1955-ös sikerkönyvbôl kimaradtak
(24 vers való a Tarka forgóból.) 1968-ban már a harmadik kiadása jelent meg a Bóbitának, egy évre rá talán újabb önálló válogatást szeretett volna bemutatni. Az elképzelés ezúttal azonban nem hozta meg a várt fogadtatást.
A Zimzizim viszonylag sok verse (48-ból 17) származik az életmû korábbiakhoz
képest más területérôl (Harminc bagatell, Falusi hangverseny, Budapesti színesfényképek stb.), a „felnôtt repertoárból”. Talán ez is oka annak, hogy 2001-ig nem
jelent meg újabb kiadása a könyvnek.53

Ha a világ rigó lenne (1973)
Weöres utolsó önálló válogatása, s egyben a legtöbb verset tartalmazó mû. Cím
szerint 159, az EIÖB felosztása alapján 161 versbôl áll (ciklusban tehát +2 költemény található). Ebbôl 38 ekkor jelent meg elôször gyermekverskötetben.
A fenti kimutatásokban láthatóvá vált, hogy az EIÖB nagy ciklusaiból 146 azon
verseknek a száma, amelyek a gyermekverskötetekben megjelentek. Ebbôl 123 olvasható a Ha a világ rigó lenne kötetben.
A könyv verseinek a fele (82 mû) a Magyar etûdök ciklus anyaga. A válogatás érdekessége, hogy ez az egyetlen mû, melynek a versei (szám szerint 3) megtalálhatók
a Rongyszônyeg II. sorozatában. A többi költemény az életmû más területeirôl való
(Pl. 10 vers a Harminc bagatellbôl, 3 a Huszonnégy melódiából, 2 a Falusi hangversenybôl stb.). A könyv 6 olyan verset tartalmaz, ami nem található meg az EIÖB
kiadásában.54
A Ha a világ rigó lenne a költô 60. évében jelent meg, az addigi „gyermek-repertoár” összefoglalásaként.
Összegezve:
A táblázat a kötetekben megjelent versek számát tartalmazza.

GyK*
Bó
TF
Zz
Ha

Rongyszônyeg
I-bôl
17
17
23
5
32

Rongyszônyeg
II-bôl
3

Rongyszônyeg
III-bôl
3
4
6
1
6

Magyar
Elôzô
etûdökbôl négy
oszlop
együtt
3
23
32
53
83
112
25
31
82
123

Egyéb
helyrôl

5
5
12
17
38

Kötetben
lévô összes
vers száma**
28
58
124***
48
161

*GyK = Gyümölcskosár, Bó = Bóbita, TF = Tarka forgó, Zz = Zimzizim, Ha =
Ha a világ rigó lenne
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**A számok az EIÖB kiadásának elrendezése alapján értendôk és nem az egyes
könyvek tartalomjegyzékeiben közölt címek szerint.
*** 116 Weöres Sándor vers + a 8 „közös” alkotás

Az összefoglaló táblázatban jól látható, hogy a Weöres Sándor válogatásában megjelent öt gyermekverskötet elsôsorban a négy nagy ciklus versanyagából merít.
Az adatok elemzése újra megerôsíti az állítást, mi szerint a Weöres-gyermekversek két csomópont köré rendezôdnek. Jól látható, hogy két ciklus (az 1940/41-es
évekhez köthetô Rongyszônyeg I. és az 1949/51-es évekhez fûzôdô Magyar etûdök) termése adja Weöres gyermekversköltészetének jelentékeny hányadát. Mindkét idôszak hátterében Kodály megbízásai állnak. A versek pedagógiai céllal, a jól
énekelhetôség kritériumai alapján készültek.
A költészettani tanulmányok és gyermekdalszövegek együttesen eredményezték
Weöres gyermekverseit. Ezeket egészítette ki a költô az életpálya más szakaszaiban
keletkezett, de hangnemében, hangulatában, témájában, ritmusában gyermekeknek
ajánlható egyéb mûveivel.

7. Felnôttversbôl gyerekversek
Az Egybegyûjtött írások nem különbözteti meg a felnôtt-verseket a gyerekversektôl. Az ún. gyermekversek elszórva találhatók meg a gyûjteményben, vagy esetleg
benne sincsenek. Nincs utalás arra, hogy az életmûben a gyermekverseknek külön
szerepe lett volna — ellenkezôleg, elvegyülnek a felnôtt versekkel. Ebbôl is látszik,
hogy Weöres nagy százalékban utólag minôsítette át költeményeit gyermekverssé, a
felépítésük, ritmikájuk, hangzásuk vagy témájuk alapján. A tudatos kísérletezô
munka eredményeképpen kibontakozó hangzásvilág mindössze lehetôséget jelentett
Weöresnek egy más dimenzióban való megjelenésre. Az átminôsülés olyan jól sikerült, hogy egyes elemzôk, pedagógusok egyenesen a gyermeki világ, gyermeki lélek
megtestesítôjét látták benne. Tehették ezt azért is, mert a szövegeket gyermekkötetben, a valós háttérbôl kiemelve, illusztrált formában látták.
Ha egy adott verset kiveszünk eredeti szövegkörnyezetébôl, és önmagában vizsgáljuk, az analizáló személyétôl függôen különbözô értelmezésekhez juthatunk.
Amikor a szöveget más szöveghez képest értelmezzük, vagyis egy meghatározott
szövegkörnyezetben, illusztrációval kísérve, módosult jelentés várható. Az önálló
értékhez hozzáadódik a környezetben betöltött szerep. Ez az oka a Weöres-versek
többes értelmezhetôségének is.
A gyerekkötetekben képekkel illusztrált szövegek olykor „édeskés”, az eredeti jelentéstartalomtól merôben eltérô értelmezést váltanak ki. Ezért fontos hogy tudjunk a vers eredeti állapotáról, és próbáljuk elhelyezni azt a keletkezési
környezetben. Gondoljunk csak a Varázsének példájára: a Bartók-suite szerelmi varázslást sejtet, a gyerekverskötetek az anya-gyerek kapcsolatot, az altató-jelleget
hangsúlyozzák. Megerôsíti ezt az illusztráció is, pl. Hincz Gyula rajza a Bóbitában.
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Weöres több ízben is hangoztatta, hogy gyermekverset „szándékosan” csak ritkán írt. Az egészen egyszerû felépítésû versei váltak az idôk folyamán gyermekverssé. Ritmikai stúdiumoknak, olykor vázlatoknak nevezte ôket, melyeknek
keletkezése pillanatában nem is igen gondolkodott arról, hogy gyerekvers lesz-e belôlük vagy felnôtt.
(A Weöres-versre készült gyermekkarok jegyzékét — terjedelmi okokból — a
www.avorospostakocsi.hu lapon tettük elérhetôvé)
JEGYZETEK

Bognár Tas: A magyar gyermekvers. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001: 20.
A magyar gyermekvers. Gergely Ágnes beszélgetése Weöres Sándorral. Élet és irodalom, 1973. április 7. In: Domokos Mátyás (szerk.): Egyedül mindenkivel. Szépirodalmi, Bp., 1993: 225.
3
Mit mond a költô? Vekerdy Tamás beszélgetése Weöres Sándorral. Magyar Hírlap,
1975. dec. 7. In: Egyedül mindenkivel i.m. 317.
4
Petri György: A szabadság hagyománya. Beszélô, Bp., 2001: 160.
6
(1886-1946) — költô, tudós ember, Szombathely irodalmi életének központi alakja.
7
A Weöres-kutatások 1929. április 14-ét jelölik meg megjelenési dátumnak (Schein
i.m. 21; Tüskés Tibor (szerk.): Weörestôl Weöresrôl. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.,
1993: 28.), Eôsze László Kodály Weöres-kórusai, Weöres Kodály-versei címû tanulmányában (In: Bónis Ferenc (szerk.): Erkel Ferencrôl, Kodály Zoltánról és korunkról. Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. Püski, Bp., 2001:160.) 1929. május 19-i
dátumot közöl.
Részlet egy 1966-ban készült rádióriportból. Moldován Domokos: Magnetofonbeszélgetés Kodály Zoltánról Weöres Sándor és Károlyi Amy költôkkel. Forrás, 1972/3.
p. 36-41.
9
Erre utalnak a levelezések dátumai. Nyilatkozataiban azonban Weöres vélhetôen
pontatlanul emlékszik vissza. Amikor Moldován Domokos megkérdezi, hogy az
Öregek kecskeméti bemutatójára miért nem tudott elmenni (Forrás, 1972/3.), így válaszol: „Diákgyerek voltam. Tizenöt éves, akinek se szabadsága, se pénze arra, hogy
utazzék…” — személyes ismeretségüket is tizenöt éves korától számítja. Weöres 1934ben már egyetemista volt Pécsett!
10
Levél Fülep Lajoshoz 1938. decemberében. In: Schein: i.m. 48.
11
Weöres Sándor: Egybegyûjtött levelek II. Pesti Szalon — Marfa mediterrán, Bp., 1998:
17.
12
Weöres Sándor: Egybegyûjtött írások. Ötödik, bôvített kiadás. Magvetô, Bp., 1986:
224.
1
2

65

Forspont — Mesék mindenkinek
Bizonyíték rá László Gyula közlése, mely Weöres eredeti levele mellett Kodály, Babits és Illyés Árpád kézírását ôrzi. László Gyula: „Weöres — Kodály — Babits”. Új
Írás, 23/11. (1983. november): 153-160.
Ebbôl az idôszakból 7 bicinium-szöveg jelent meg nyomtatásban: kettô eredeti vers,
öt fordítás.
14
Várkonyi Nándor: Weöres Sándor pécsi évei. Magyar Mûhely. 1964/7-8. 22-23.
15
A hét bicinium Mohayné bevezetô szövegével Az ének-zene tanítása címû folyóiratban jelent meg. Kodály biciniumok Weöres Sándor verseivel. XXV/6. (1982):
250-254.
16
Forrai Katalin: Ének az óvodában. Editio Musica, Bp., 1993: 39. A könyv jelzett kiadása közel 50 olyan dalt közöl, melynek megírásában Weöres közremûködött.
17
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai. Editio Musica, Bp., 1962.
18
Csukás István: A magyar nyelv zsenije: Weöres Sándor. Európai utas 5/1 (1994): 6466 vagy Csukás István: Költôk éhkoppon. Osiris, Bp., 1996: 144-146.
19
Moldován Domokos: Magnetofonbeszélgetés Kodály Zoltánról Weöres Sándor és
Károlyi Amy költôkkel. Forrás 1972/3: 36-41.
20
Weöres Sándor: Egybegyûjtött írások. Ötödik, bôvített kiadás. Magvetô, Bp., 1986:
655.
21
Bárdosi Németh János (1902-1981) — költô, szerkesztô
22
Bárdosi Németh János: Emlékek Weöres Sándorról. In: Domokos Mátyás (szerk.):
Magyar Orpheus. Szépirodalmi, Bp., 1991: 92.
23
Tüskés Tibor: A határtalan énekese. Masszi Kiadó, Bp., 2003: 127.
24
Uo. 122-124. A szóban forgó kötetek: Kútbanézô; A sebzett föld éneke
25
Steinert Ágota (szerk.): Versek a hagyatékból. Utószó. Weöres Sándor örököse —
Saxum Könyv Kft. Bp., 2000: 185.
Tüskés: 123.
26
Kovács Sándor Iván: Egybegyûjtött Weöres-írások? Élet és irodalom, XLIV. évf.
5.sz. 2000. február 4.
27
Bognár, i.m. 89-90.
28
F. Kovács Ferenc: Mondóka, gyermekvers, esztétikum. Tankönyvkiadó, Bp., 1986:
110.
29
Vadai István: Tükörben tükrözôdô tükör. Tiszatáj, Szeged, 2002: 224-225.
30
Cselényi László beszélgetése Weöres Sándorral és Károly Amyval. Egyedül mindenkivel i.m. 185.
31
Nagy L. János: A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében. Akadémiai, Bp., 2003: 171.
32
G. István László: A vers élettana. Liget, 13/4 (2000. április): 55-63.
33
Péczely László. Tartalom és versforma. Akadémiai, Bp., 1965: 35.
34
Egybegyûjtött levelek I. i.m. 528.
35
Móra, Bp., 1972. Reich Károly rajzaival
36
Télország i.m., Hetedhét ország. Kossuth, Bp., 1975.
37
A rövidítések az EIÖB hivatkozásai alapján a gyermekverskötetekre vonatkoznak: GyK= Gyümölcskosár, Bó = Bóbita, TF = Tarka forgó, Zz = Zimzizim, Ha
= Ha a világ rigó lenne
38
Egyedül mindenkivel i.m. 57.
39
Kenyeres Zoltán: Tündérsíp. Szépirodalmi, Bp., 1983: 165.
40
Egybegyûjtött írások, ötödik bôvített kiadás i.m. 655.
41
Weöres Sándor és Károlyi Amy élete képekben. Összeállította: Károlyi Amy. Magvetô,
13

66

Ferencziné Ács Ildikó: Weöres és a gyermekköltészet

Bp., 1984: 156.
42
Világvégi kopár fa (Duna mellett kopár fa), Egy szép domb…, Volt nekem egy vaskalapom…, Hoztam neked kaskát…
43
Éjjel álmomban…, Igali kanász…, Potyka harcsa…, Ha a világ rigó lenne…, Alva
jár az Orbán…
44
Füstöt rajkók (Huszonnégy melódia), Szarvasok (Dunántúli képek), Szán megy el
az ablakod alatt (Bartók-suite), Varázsének (Bartók-suite), Vonuló vadludak (Dunántúli képek)
45
Irodalomtörténész, vallástörténész, mûfordító. 1938 és 1946 között az Új Idôk Irodalmi Intézet lektora.
46
Egybegyûjtött levelek II. i.m. 417-418.
47
Amikor a versek kötetbeni elhelyezkedését kezdtem vizsgálni és kezembe vettem
az EIÖB 1986-os kiadását, számos eltérést fedeztem fel. Elôször csak a válogatásban
nem szereplô versek hiányát észleltem, ez azonban magyarázható volt azzal, hogy az
öt gyermekverskötetben szereplô, de innen kihagyott 8 költeményt Weöres nem tartotta érdemesnek a gyûjteményben való közlésre. (Egyetlen vers esetében erôs kétségem van, hogy „gyengeség” miatt maradt volna ki: ez a Sehallselát Dömötör.)
Amikor azonban a gyermekverskötetekben közölt darabszám nem egyezett az EIÖB
Betûrendes mutatójában jelzettekkel, gyanakvó lettem. A Bóbitánál még csak elírásra gondoltam, de a Tarka forgónál már egyértelmûvé vált, hogy gondatlanságról
van szó. Az összes gyermekverskötet átvizsgálása után kijelenthetem, hogy a véletlen elôforduló betû- és számcsere (Szunnyadj kisbaba… kötetbeni elôfordulásának
„Ma” jelzete minden bizonnyal „Ha”; Arany ágon ül a sármány… nem a III. hanem
a II. kötet 81. oldalán olvasható) mellett nagy mennyiségû hivatkozási hibát tartalmaz a válogatás. A további kutatások elôsegítése érdekében minden kötetnél külön
közlöm az eltéréseket.
Gyümölcskosár: Az EIÖB nem jelzi, hogy a Gyümölcskosár tartalmazza az alábbi verseket: Juli néni, Kati néni…, Szarvasok. Tévesen hivatkozik A tündér elôfordulására
— ez a vers nincs benne a Gyümölcskosárban.
48
Ládika (Volt egy szép ládika), Marasztalás (Ó, ne vidd el), Falusi reggel (Már üti,
üti már…), Mondóka (Mély erdôn…), Altatódal (Csíjja, csicsíjja…), Száncsengô (Éjmélybôl…), Békakirály (Nád alól…), Déli felhôk (Dombtövén, hol nyúl szalad…)
49
Gáspár (Elindult, elindult…), A kôbéka lassan ment, Paprika Jancsi szerenádja
(Gyönge fuvallat a tóba zilál)
50
Megjegyzések az EIÖB Betûrendi mutatójának hivatkozásaihoz: A válogatás tévesen tünteti fel a Bóbitában a Szállnak az alkonyi felhôk kezdetû verset — ez nincs
benne a gyermekverskötetben.
(Az Épül az ország címû vers nem található meg az EIÖB köteteiben.)
51
A Tarka forgó 1958-es tartalomjegyzéke 8 közös hivatkozást tartalmaz, ezek a Magyar etûdök sorozatban a 2., 22., 23., 72., 75., 103., 109. és 111. számú darabok. (A
103. vers két versszaka közé illesztett Károlyi Amy egy harmadikat.)
52
Megjegyzések az EIÖB Betûrendi mutatójának hivatkozásaihoz: Téves bejegyzések: A regôs bucsuja (Csili-csali ez a nótám…) Kertben két jérce verseket a Tarka forgóban. Ezek nincsenek a kötetben!
Az alábbi versek benne vannak a kötetben, de nincs rájuk hivatkozás: Csillog a
bozót… (Zápor), Van-e szoknya eladó… (Táncnóta), Túl, túl, messze túl…, Szarvasok
(Kimaradtak az EIÖB kiadásából az alábbi versek: Újesztendô, Elsô az egér-fütty…,
Sehallselát Dömötör, Kert (Saláta-bokorka…), Bodri (Bodri kutya sétál…) — Bundás
67

Forspont — Mesék mindenkinek
kutya sétál… kezdôsorral az 1. strófa megtalálható a Versek a hagyatékból címû kiadványban (szerk. Steinert Ágota. Saxum, Bp., 1999.)
53
Megjegyzések az EIÖB Betûrendi mutatójának hivatkozásaihoz: Tévesen tünteti
fel az EIÖB kiadása a Sötétben meghúzódva…, Fülemüle, fülemüle, gyönyörû madár…
verseket a Zimzizimben. Ezek nem szerepelnek a kötetben.
Az alábbi költemények benne vannak a Zimzizimben, de nincs rájuk hivatkozás:
Kismadarak; Alsó végen, felsô végen; Öszvérek; Szarvasok; Vonuló vadludak; Jávai
(Aludj, lenge madár…); Borul, borul ott fönn az ég fátyla…; Paskol Magda; Ül a horgász hosszú bottal; Potyka, harcsa…; Szállnak az alkonyi felhôk; Erdôt járunk; Jön a
kocsi…;Pesti Dunapart télen; A regôs bucsuja (Csili-csali ez a nótám…); Ôskori motívum
(Fenn csillag-orsón…); Keresztöltés; Ó ne vidd el…; A rátóti ürgepásztor; Cigány (Éc,
péc, kapuléc..); Elmehetsz a világba hiredér’…; Szöcske a huszár…; Falusi fiú a városról beszél…
(Kimaradtak az EIÖB válogatásból az alábbi versek: Újesztendô, Újévi jókívánságok,
Nap jön a menny hajlatán, Sehallselát Dömötör)
54
Megjegyzések az EIÖB Betûrendi mutatójának hivatkozásaihoz:
Az alábbi versek benne vannak a Ha a világ rigó lenne kötetben, de nincs rájuk hivatkozás: „Jobb lesz nálunk odaát…”, „Hova indult Pál?”
Betûhiba miatt nem egyértelmû a besorolása az alábbi versnek: Szunnyadj, kisbaba…,
(Ma helyett Ha a helyes hivatkozás)
(Kimaradtak az EIÖB válogatásból az alábbi költemények: Sehallselát
Dömötör,
Nap jön…, Kert (Saláta-bokorka…), Újévi jókívánságok, Újesztendô, Épül az ország)
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