SZIVÁRVÁNY RÍMEK –

AZ ANYANYELVI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN
Kisiskolásaink alig-alig találkoznak a legújabb, nekik írt versekkel.
Ezt fölismerve az Apáczai Kiadó 2011-ben, gyermeknap alkalmából,
Szivárvány Rímek címmel új verseskötetet jelentetett meg. A kortárs
magyar irodalom ismert képviselői díjmentesen adták nevüket és
alkotásaikat a könyvhöz, ami ajándékként 10 ezer példányban került az iskolákba.
Tanítványaim is azok közé a
szerencsés diákok közé tartoznak, akik ajándékba kapták
ezt a szép és hasznos kötetet.
Ezzel kapcsolatban szeretném
megosztani Kedves Kollégáimmal néhány észrevételemet,
továbbgondolásomat.

Milyen a jó gyermekvers?
A gyermekirodalommal, ezen belül a gyermekverssel
szemben elvárásaink vannak. A szakemberek álláspontját a
gyermek- és ifjúsági irodalommal foglalkozó szakkönyvek
és az anyanyelvi nevelés módszertani könyvei részletesen
tárgyalják (vö. Bognár 2001: 11–13; F. Kovács 1986: 7–10;
Komáromi 1999: 37–38; Komáromy 1998: 7–14). Ezekben
társadalmi, pedagógiai, anyanyelv-pedagógiai, pszichológiai, irodalomtudományi szempontok érvényesülnek, hol
az egyik, hol a másik kerül előtérbe.
Én a legilletékesebbek, a gyerekek (4. osztályos tanítványaim) véleményére voltam kíváncsi. Ők úgy gondolják,
hogy a gyermekvers akkor jó, ha
▶ vidám, szórakoztató, humoros;
▶ megható, elgondolkodtató;
▶ kifejezően lehet fölolvasni, könnyen meg lehet tanulni
(akkor is, ha nem kötelező);
▶ nem túl hosszú, érthető, nincs benne sok ismeretlen
szó;
▶ állatokról, természetfeletti lényekről (tündér stb.), a
hazáról szól;
▶ üzenete van (tanulságos).
A szakemberek és a gyerekek véleményét egybevetve, azt
az erősen leegyszerűsített kijelentést teszem, hogy a jó
gyermekvers az, amit a felnőttek szívesen ajánlanak, a
gyerekek pedig szívesen foglalkoznak vele.
Mi, pedagógusok mindig arról beszélünk, hogy a gyerekek nem szeretnek (és nem tudnak) olvasni. Rácáfolva
hungaropesszimizmusunkra, tanítványaim a tanévben
végig a táskájukban hordták a Szivárvány Rímek című
kötetet. Olvasgatták, beszélgettek róla, néhány verset meg
is tanultak belőle, sőt volt, akit versírásra is ösztönzött.
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A versgyűjtemény sokszínűsége (költők, verstémák, verstípusok, versműfajok)
Az epikus gyermekversek eseménysorai, cselekményei
lehetnek hétköznapiak: a gyermekek mindennapi életéhez kapcsolódóak (Bartos Erika: Dugó; Tóth Krisztina:
Marci öltözködik), szólhatnak állatokról (Csukás István:
Egérmese; Kántor Péter: Béka-parti; Nagy Bandó András:
Nyolc Pók) és lehetnek képzeletbeliek is (Szilágyi Ákos:
A pacahal, Kígyó-eset, Napdelfin).
A balladákban az epikus cselekménysor kihagyásokkal, sűrítetten jelenik meg (balladai homály), így a gyerekektől gondosabb szövegértelmezést kíván (Lackfi János:
A neoncső balladája, A papírzsepi balladája; Miklya Zsolt:
Egy műveletlen kis pók balladája).
Az idő fogalmának tisztázását segítik az évszakokról,
hónapokról, napszakokról szóló versek (Csukás István:
A várost teleszórja az ősz, Január lekocog a lépcsőn; Zalán
Tibor: Ősz).
Nyulász Péter versei jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak: Csokinyuszi úrfi, Szaloncukor lányok, Farsang.
A folklórból ismert népi mondókák csak az ötletet
adják Varró Dániel mai nyelvet és tárgyi világot használó korszerű mondókáihoz (Pelenkázgató, Büfiztető,
Csukolgató).
Kányádi Sándor Küküllő kalendárium című verse is
a rendhagyó alkotások közé tartozik. A népi kalendáriumok kedvelt műfaját rekonstruálja úgy, hogy közben
többféle irodalmi hagyomány – kalendáriumköltészet,
népi klasszicizmus, gyermekköltészet – szintézise valósul meg.
Kovács András Ferenc gyerekversei a magyar gyermekvers-irodalom Weöres Sándor által megteremtett vonalát követik. A versnyelv zeneisége, az ütem, a rímek a
legfőbb meghatározók (Hajnali csillag peremén, Jégvilág,
Mackónóta).
Kiss Ottó költészete a svéd gyerekversek világával hasonlatos: a gyermekmonológok gyerekhangon, de nem
gyerekesen szólnak a gyerekek gondolatairól, örömeiről,
bánatairól (Párválasztás, Apa nagy sportember, Megállapítást nyert).
Kukorelly Endre szintén a svéd gyermekversek hagyományát követi, de egyéni humorával és nyelvi játékosságával ötvözve (Van mese, Vettünk, A villám).

Vörös István saját szóhasználatával és alkotói stílusával
Weöres Sándor klasszikus gyerekverseit dolgozta át (Kocsi és vonat > Jön, megy; Csiribiri > Cserebere; Paripám
csodaszép pejkó > A kocsim csudaszép Audi…).
Lackfi János sajátos színt hozott gyermekirodalmunkba. Játszik a nyelvi lehetőségekkel, a nyelv elemeit a nyelvi játék, a humor, a groteszk bemutatására használja föl
(A neveletlen, A kiejtés, Elemes kirakós vers).
Miklya Zsolt újraértelmezi a keresztyén gyermekversköltészet hagyományait. A gyermeki gondolkodásnak
megfelelően, gyerekhangon, könnyedén beszél az élet
nagy kérdéseiről, Isten szeretetéről és mindenhatóságáról
(Isten mindenkit szeret? Isten hol lakik? Szokott-e Isten játszani?).
Érdemes foglalkoznunk a versek nyelvi-stilisztikai vizsgálatával is. Így tudatosabban dolgozhatjuk fel a verseket,
megtapasztaltathatjuk tanítványainkkal, hogy mennyi
csodát rejt a mai magyar gyermekköltészet.

Összegzés
A változatos témájú, friss hangú, humort, iróniát, a mai
szlenget sem nélkülöző, helyenként groteszkbe hajló

verssorok nem véletlenül nyerték el a gyerekek tetszését.
A tanító számára az antológia kitűnő eszköz az anyanyelv
megismertetéséhez, tudatosításához. Az anyanyelvi nevelés minden területén hasznosítható: beszédfejlesztés (alaki és tartalmi rész), olvasástechnika fejlesztése, tudatos
szövegfeldolgozás fejlesztése, olvasóvá nevelés, a költői
nyelv stílusának és esztétikai igényességének bemutatása,
szófaji, alaktani, mondattani jelenségek megfigyeltetése,
indukciós szövegelemzés.
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TÜNDÉRSZALAG – válogatáskötet mai magyar írók meséiből
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A Szivárvány Rímek verseskötet folytatásaként jelenik meg az Apáczai Kiadó
gondozásában egy új prózai válogatáskötet Tündérszalag címmel. 17 mai magyar író meséiből született egy antológia, melynek szerkesztői dr. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem tanára és Csájiné Knézics Anikó, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető tanítója.
Kovács Eszter, a Pagony Könyvek főszerkesztője írja a könyv bevezetőjében:
„Régi álmom valósult meg ezzel az antológiával – végre tankönyvbe kerülhetett
egy csokorra való mai író és rajzoló meséje. A szerzők névsora természetesen nem
teljes, nem is lehet az. Ez amolyan kedvcsináló, bátorító gyűjtemény: kedves Szülők, kedves Pedagógusok, kérjük, szavazzák meg Önök is a bizalmat ezeknek az alkotóknak – olvassák, nézegessék,
használják őket az iskolában is, otthon is –, mert meggyőződésem, hogy ha egy gyerek sok mai szöveget olvas, jobban
fogja érteni és szeretni a talán nehezebbnek tűnő és nehezebben befogadható klasszikusokat is. Végül is, ne feledjük,
a mi kortársainkból, e kötet szerzőiből lesznek a leendő klasszikusok.”
Dr. Gombos Péter, a könyv egyik szerkesztője így ír a kötet születéséről:
„Palócföldön van egy szó, amelyet az ország többi részén nem nagyon ismernek. A szivárványt arrafelé úgy is hívják:
’bábabukra’. Ha ezt szó szerint lefordítjuk, ez lesz a ’tündérszalag’. Bizony, nehéz lenne ennél találóbb kifejezést
találni erre a színes, kedves, játékos, ritka természeti jelenségre. Amikor a Szivárvány Rímek verseskötet sikere után
elhatároztuk, hogy megmutatjuk a kortárs magyar meseirodalom kincseit is, jó ideig kerestük a címet, amellyel kifejezhetjük könyvünk színességét, érdekességét, játékosságát, ritkaságát. Pedig a megoldás kézenfekvő volt, így hát
maradtunk a szivárványnál – vagyis a tündérszalagnál.
Régen élt egy olyan babona, hogy a gyerekeknek nem szabadott a szivárványra nézniük. Mi viszont – pedagógusként, szülőként, nagyszülőként – éppen arra biztatjuk őket, hogy lessenek bele – legalábbis a Tündérszalagba. Mert a
magyar mesevilág ma is, Benedek Elek után, Illyés Gyula után, de még Lázár Ervin után is sokszínű, vidám és értékes
történetekkel gazdagodik.”
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