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A ,,Di5rium" okt6beri szdmSban kozz6tett felsz6lit6s, melyben a sztil6kt6l
€s tanit6kt6l gyermek-fogal.mazvdnyokat k6rtiink, kitiin6 eredm6nyre vezetett.
Tibb-szdz k6zftat 6rkezett hozzank, kiiztiik akSrhSny meglep6en 6rdekes 6s 6rt6-
kes; kiilcincisen a bektildcitt versek k<izcitt tal5ltunk nagyszSmri sz6p darabot.
Ebben a kis tanulmSnyban a gyermek-irta lirSt akarjuk ismertetni a hozzilnk
juttatott anyag alapj5n. Persze csak vazlatos k6pet pr6balunk nyujtani a gyer-
mekek kcilt6szet6r6l; 6s csak nagy von6sokban szeretn6nk r6mutatni a benne-
rejl6 kiilcinleges sz6ps6gre, mely nem annyira miiv6szi, mint inkdbb termdszeti
szdps6g. Mondanunk sem kell, hogy ez a kijlt6szet a szok6sos kritikai m6rt6kek
al61 kisiklik; mindamellett a l6lek sz6p6lvez5-k6pess6g6t megmozgat6 ereje k6t-
s6gtelen, m6g akkor is, ha figyelmen kiviil hagyndnk, hogy e verseket gye.rrne-
kek irt5k, hat6vesekt6l tizenn6gy6vesekig. A gyermek-lira akarhanyszor nagy-
fokri eszt6tikai gydnytirtis6get ad; de gycinytirkcid6stink ilyenkor nem ,,mii6lve-
zet", hanem ahhoz hasonlatos, mint mikor hegyekre 6s vizes6sekre, fiisz5lakra 6s
csillog6 fiirge bogarakra bSmulunk.

A gyermek-Iira teljesen saj6tos 6s egyediil5ll6, b6r sok tekintetben hasonlit
a primitiv n6pek kcilt6szet6re, az 5sk61t6szetre - de a hasonl6sag inkdbb csak
ki.ils6s6geken alapszik. Az 6skijlt6szetet gondolatritmusba rendez6d6 bens6 fan-
t6zia-elemek jellemzik, ezze\ szemben a gyermeki kcilt6szetben feltiin6en sok a
realisztikus mozzanat, a kiils6 benyom6sok elmes6l6se. Az 6skcilt6szet mitol6-
gikus gondolkoz6sm6don alapul, arni pedig a gyermekek mitol6gi6j6t ileti, ez
csak igen kis m6rt6kben iin6ll6, nagyobbr6szt a feln6ttek eszmevil6g6nak egy-
szeriibb'6s tagolatlanabb gyarmata. Az 6skijlt6szet zSrt 6s auton6m, ezzel szem-
ben a gyermeki kiilt6szet rigy fakad a nevel6k, iskola, feln6tt 6let t<iv6ben, mint
a boz6t alatt a ztild gycinge sarjrihajt6s.

A versel6 gyermekek a rilnet, ritmust, a versiikben t6rgyalt 6letelemeket
tryilv6n a feln6ttek r6v6n ismerik, m6gis a 1ir6juk, ki,il6n6sen legkezdetben,
meglep5en spontSn; oly m6rt6kben, amekkora fokir spontaneitSsr6l a feln6tt kttlt6
m6g csak nem is 5lmodhat. A feln6tt kttlt6t szdmtalan eszt6tikai elv, szem6lyi
6rdek, sajSt rendeltet6s6r6l form6lt elgondolSs befoly6solja; a verselni kezd.6
gyermek pedig rigy fejezi ki v.5gyait, 6rzelmeit, tapasztalatait, naivan 6s mind.en
g6t n6lkiil, ahogy k6s6bb m6Fsohatdbb6.

Az elemista 6letkor verst6mdi 6ltalSban: 6dess6gek utdni vdgy, ezzel kap-
isolatban a nyal6nks6ghoz juttat6 k6rtilm6ny (KarScsony, J6zuska, stb.); 5llat-
kedvencek; jStsz6s 6r6mei; 6vszakok, napszakok, n6ha tijak leirasa. Ezzel egy-
idejiileg, vagy inkdbb kiss6 k6s6bb, a gyermek-lira m5sik csoportja a csal6di 6s
iskolai nevel6s hatSs6t mutatja: sziilet6snapi, n6vnapi verse\ a sziil6khiiz, hala
a szril6k irSnt; versek a hazSr6l 6s vallSsr6l; intelem j6s6gra, tiszteletre, szorga-
lomra. Nagyritk5n el6fordul a gyermek-lir6ban a nevel6s elleni tiltakoz6s is;
I6lektani 6s pedag6giai szempontb6l ezek a versek voln6nak a legtanulsSgosab-
bak, de sajnos, szinte lehetetren hozzajuk jutni, minthogy efajta megnyilvdnul6-
sait a gyermek nem adja sziilei 6s nevel6i kez6be.

Meg1ep6, hogy a gyermeki lira ritmusa - b5r, term6szetesen, izab6lya nin-
csen - Stlagban sokkal kiiliinb, mint a feln6ttek6: sose ftilb6nt6, mindig sima; 6s
a tiibbnyire bizonytalan sz6tagszSm ellen6re is kellemes-akusztikSjrl. A gyerme-
kek versei, legalSbb is a l:.ozzilnk bekiildiittek, egyt6l-egyig ereszked6 ritmu-
sriak, hangsrilyos ritemez6sfi.ek: a mai kcjlt6szetben domindl6 iambusnak itt nvoma


