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Testem csengő hang, zene, csak az ért, ki hall,
létezésem lényege egymaga a dal.

Michael Ende

Gondolatok a zenés verseskönyvről

A kötetben vajdasági költők gazdag verskincséből válogatott ötvenkilenc vers van 
ötvenöt dalban. A megzenésített versek a maguk sajátos arculatával az alkotójukhoz 
hű, művészi értékű darabok, amelyek a máról, a ma kis és nagy gyerekeihez szólnak. 
A gyermekekhez közelálló témák az ember legszebb emlékei, a mindenkori környe-
zetével való kapcsolatteremtésnek és a mindennapi életnek a tükröződései. A kötet 
a gyermeki személyiség kibontakoztatását, az érzelmi és esztétikai hatásokat, az él-
mények átélését, a felfedezések megannyi boldogságát kívánja elősegíteni ragyogó 
elgondolással, lírai, formai szépségek, ritmikai, dallami, harmóniai érdekességek be-
mutatásával.

A kötet segítséget nyújt egyrészt  környezetünk egyre magasabb igényeinek ki-
elégítéséhez (önművelésre képes és kreatív személyiség kialakítása, differenciáltabb 
törődés, pedagógusi–szülői ráhatás, tudatformálás), másrészt fiataljaink ingerszegény 
környezete miatt tömegméretekben kritikussá vált ízlését próbálja jó irányba terelni. 
A szülőnek magától értetődő kötelessége, a pedagógusnak szakmai felelőssége esz-
tétikai élményt nyújtani, kiművelni, felfrissíteni, gazdagítani, vonzóbbá és érdeke-
sebbé tenni azt az utat, amely új értelmet adhat hétköznapjaiknak, elvezet önmaguk 
megismeréséhez. Végső soron segítség e könyv a környezethez való helyes viszony 
kialakításában az értékteremtő versek, dallamok által. 

Bencz Arsenović Gabriella
 zenetanár 

2006-ban jelent meg Kónya Sándor VersÉnek című kötete, amelyben vajdasági 
költők verseiből válogatott egy csokorra valót és öltöztette azokat zenébe. „Jóleső 
érzés egy olyan énekeskönyvvel találkozni, melyre egyaránt lehet kíváncsi gyermek és 
felnőtt. A kottákat böngészve, válogathat, csemegézhet belőle bárki: óvónő, énektanár 
vagy szülő, kisgyermek vagy gitározni tanuló diák” – írta Verebes Ernő zeneszerző, 
a könyv szakvéleményezője. Kónya Sándor versénekesnek már akkor volt egy 
dédelgetett álma, amely most megvalósulni látszik. Azt tervezte, a gyermekek felé 
fordul, készít nekik egy vers- és kottagyűjteményt. Ez a szándék teljesedett ki 
a Mit arat a holdsarló? című összeállításban, amely vajdasági költők gyermekeknek 
szánt verseit tartalmazza, Kónya Sándor dallamaival. 
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A szándék több szempontból is nemes és támogatandó. Tudjuk, hogy nálunk, 
a Vajdaságban, akadozik a könyvterjesztés, az itteni szerzők műveit nehézkesen, 
hosszas utánajárással lehet beszerezni, amire nem mindig van ereje és ideje sem 
a pedagógusnak, sem a szülőnek. Pedig a gyermekeknek, az óvodásoknak, kisis-
kolásoknak, de a nagyobbaknak is, meg kellene ismerniük környezetük alkotóit, 
költőit, írót. Ezt a célt (is) szolgálja ez a tarka és színpompás versbokréta. A kötet zö-
mében huszadik századi, kortárs költőink gyermekverseit tartalmazza – vidámabbakat 
és komolyabbakat, amelyek között az óvodások és a kiskamaszok egyaránt találhat-
nak kedvükre valót. Akkor is, ha csak szavalni szeretnének. De a kották alapján el is 
énekelhetik, hangszeres kísérettel elő is adhatják a verseket. Sőt, egy kis mozgással, 
tánccal szerepjátékot varázsolhatnak belőlük. Kellemes emlékként él bennem az a kis 
jelenet, amelyet a csókai általános iskola alsósai adtak elő Jung Tamás Falusi búcsú 
című versére (a költemény a kötetben is megtalálható). 

Az sem mellékes, hogy költőink csodálatos nyelvezettel szólnak kis olvasóikhoz. 
A válogatott, szép kifejezések olvasgatásával, tanulgatásával ápolják anyanyelvüket, 
gazdagítják szókincsüket. Megtudhatják például, mit arat a holdsarló. A válasz vi-
szont egyszerűségében gyönyörű: „Varázslatos füvet vághat / Világvégi csillagszemű 
őzsutának” (Cs. Simon István: Mit arat a holdsarló?). A hintaló sem egyszerű fatákol-
mány, hanem csillagszemű, ezüstszőrű faluszéli kiscsikó (Solymosi Gizella: Hintaló), 
a cipőfűző pedig csupa gubanc, csupa ármány (Tóth Béla: Cipőfűző). 

A könyvben szereplő verseket öt ciklusba osztotta a dallamok szerzője. Az elsőben, 
amely a Mit arat a holdsarló? címet viseli a természettel, az évszakok változásával, 
az állatok, a növények világával szembesülünk. A Hamiskodok tréfás verseket, ese-
tenként nyelvtörőket tartalmaz. Íme az egyik gyöngyszem: „becskereki csecse kecske 
kecsén-becsén rozmaring” (Csorba Béla: Kecskeringő). A Búzamező volt az anyám 
címet viselő rész a szülőföldhöz, a tájhoz, a vidékhez való kötödést tükrözi, helyen-
ként nem annyira gyermekesen, inkább a témához illő mélységgel és komolysággal 
(Cs. Simon István: Gyere; Podolszki József: Búzamező volt az anyám; Fehér Ferenc: 
Magyarázó vers).  Az Angyali üdvözlet költeményei elsősorban a szeretetről szólnak, 
a záróciklus címe viszont magáért beszél: Már néha gondolok a szerelemre.

Az összeállítás végén egy-egy fotót és rövid életrajzot találunk minden szerzőről, 
ami szintén dicséretes törekvés.

Jó lenne, ha a kötettel minél több szülő, pedagógus és gyermek barátkozna meg, 
ha minden oktatási intézményünkbe, óvodákba és iskolákba egyaránt eljutna.    

Tóth Lívia
újságíró–szerkesztő



mit arat a holdsarló?
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Csorba Béla                         csigatempó
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Csorba Béla                       nagyapa verse
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Cs. Simon István                         bűvölés
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Cs. Simon István        mit arat a holdsarló?
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Gál László                           csöndes vers
hóról, békéről, emberről
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Takács Ilona                            november
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Takács Ilona                         lagzi készül
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Solymosi Gizella                   fecskemadár
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Solymosi Gizella                        hintaló
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Tóth Béla                                 cipőfűző

Az első két sor dallamával:

3. (De) nem is tudom, hol hibáztam.
A múltkor is bőrig áztam.
Míg bogozom és befűzöm,
Összes könyvem kibetűzöm.
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Tóth Béla                        esztergomban



hamiskodok
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Brasnyó István    seregélyek a holdfényben
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Podolszki József                  hamiskodok
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Csorba Béla                              hangya
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Csorba Béla                        kecskeringő
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Csorba Béla                          a dunában
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Csorba Béla                             didergő
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Takács Ilona                     este a csárdában
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Tóth Béla                                 lázálom
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Tóth Béla                                   nátha
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Tari István            ezt a fercsit mindig verik
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Rónay István              az állatok megtérése

a bölcsesség olykor a bolondság mezébe öltözik
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Csorba Béla                   rókavadászaton
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Burkus Valéria                     jégpörgettyű
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Molnár Rózsa                          perpatvar
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Csík Mónika                          gyagya vers
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Kovács Nándor                       kele máté



búzamező volt az anyám



40

Szűcs Imre                        tél van, gyönyörű
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Szarvas Péter                  1.  télutó
                                                2. a szél üzenete



42

Szűcs Imre                          hol forrásvíz
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Szűcs Imre                          leng a barka
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Szűcs Imre                       nádbokrétás tó
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Podolszki József        búzamező volt az anyám
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Szűcs Imre                        kövek között fű
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Brasnyó István                       a kertekben
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Fehér Ferenc                   magyarázó vers
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Cs. Simon István                          gyere



50

Kovács Nándor         megtört apa balladája



51

Kosztolányi Dezső                          kiáltás



52

Laták István                           emléklevél



53

Lennert Tímea                               irány



54

Bogdán József       feszítsd meg szárnyadat!



angyali üdvözlet
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Bognár Attila                bóbita altatót kér
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Bogdán József                  angyali üdvözlet



58

Jung Tamás                          falusi búcsú
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Fehér Kálmán         szöcskeszemű ablakok
kisfiammal, valamerre, valamikor
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Jung Tamás            a szeretet nem tétlenség
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Bogdán József                           bálint illés
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Bognár Attila                           karácsony



már néha gondolok
a szerelemre
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Laták István                           játékvers
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Ács Károly                           bácskaiasan
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Szűcs Imre                           cím nélkül
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Szűcs Imre            réti úton tündérlányok
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Kosztolányi Dezső  már néha gondolok a szerelemre
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Burkus Valéria         változatok egy csókra
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a kötetben szereplő versek szerzői

Ács Károly (Szabadka, 1928 – Köln, 2007)
Költő, műfordító, szerkesztő, a következő díjakban részesült: Híd 
Irodalmi Díj, Bazsalikom Műfordítói Díj, Életmű Díj, Szenteleky 
Kornél Irodalmi Díj. 1995-től Németországban élt. Utolsó ver-
seskötete 2004-ben jelent meg Megszólítások címmel.

Brasnyó István (Moholgunaras, 1943 – Újvidék, 2009)
Költő, prózaíró, műfordító, több irodalmi díj birtokosa. Gyer-
mekverskötetei az Égi laboda (1971), a Kései csillag (1973), 
a Holdfény (1974), a Szeretném, ha meghallgatnál (1983) és a 
Mit szeretek? (1990). Ifjúsági regényei A szivárvány jöttmentjei 
(1980) és a Hogyan kell szivárványt festeni? (1985). 

Bognár Attila (Kishegyes, 1975)
Költő, katolikus pap, a magyarországi Szajkon teljesít szolgá-
latot. A Sziveri János Díj birtokosa (1997). Verseskötetei: Fény 
vagy te is (1999), Nélküled senki vagyok (2003), Catalaunum – 
lelkem csatái (2005). 

Bogdán József (Zenta, 1956)
Költő, katolikus pap. Plébános Opáván, Tordán, Egyházaskéren, 
majd Törökkanizsán. 2006-ban msgr. címet kap, és kinevezik 
kanonokká. A Szenteleky Kornél Irodalmi Díj (2000) birtokosa. 
Gyermekeknek szólnak a Szeder indája (1998) és az Isten ékszerei 
(2000) című kötetei. Hatodik verseskötete a Fohász (2006).

Burkus Valéria (Antalfalva, 1917 – Szabadka, 2006)
Író, költő, műfordító, publicista. A Hét Nap hetilap munkatársa 
volt több mint öt évtizeden át. Ifjúsági íróként vált ismertté. Idős 
korában is megszólítja a gyermekeket Furkósbot, ki az üvegből! 
(2001) és Toni titka (2001) című kisregényeivel. Ifjúsági regény-
nek számít naplója, a Nudista lelkek (2001). 2005-ben jelenik 
meg utolsó műve, a Létujjongás című verseskötet, melynek CD-
korongon hangzó változata is készült.
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Csík Mónika (Zenta, 1978)
Az Újvidéki Egyetem Bölcsészet-tudományi Kar Magyar Nyelv 
és Irodalom tanszékének abszolvense. Kispiacon él. A muzslai 
Sziveri János Művészeti Színpad 2006-os verspályázatának nyer-
tese, verseit Metszetek címmel adták ki. Térhatárok című versét 
2007-ben  az első húsz legjobb vers közé sorolták egy nemzetkö-
zi megmérettetésen Triesztben.

Cs. Simon István (Terján, 1942 – Csóka, 2007)
Költő, szociográfus, újságíró. Híd-díjas (1994). Első versesköte-
te az Utak keresztje (1971). Összesen hét verseskötete jelent meg, 
gyermekeknek szól a Sziromeső (1998). Az utolsóként megjelenő 
Parlagmagány (2005) válogatott verseit tartalmazza. Halála után 
jelent meg, tizennegyedik könyveként az Udvaros az enyészet-
ben (2007) című prózakötete. A csókai Móra Ferenc Művelődési 
Egyesület alapító tagja és első elnöke. 

Csorba Béla (Temerin, 1950)
Költő, néprajzkutató, publicista, pedagógus. Sinkó-díjas (1980). 
Gyermekeknek írt versei Tücsökmadarak a hóban (1984) és 
Kacifánt és bakafánt (1999) címmel jelentek meg kötetben. Nyel-
vi lektor az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén. Temerinben 
él, ahol több művelődési intézmény (Helytörténeti Múzeum, 
Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor, Művelődési 
Kör, Tájház...) alapító tagja.

Fehér Ferenc (Nagyfény, 1928 – Újvidék, 1989)
Költő, író, termékeny műfordító. Gyermekverseit Az én nyuszim 
(1961), Szeptemberi útravaló (1968) című kötetei tartalmazzák, 
ifjúsági regénye A kőkecske titka (1972). A Híd Irodalmi Díj, Ba-
zsalikom Műfordítói Díj, Szenteleky Kornél Irodalmi Díj és a 
Magyar Népköztársaság Csillagrendjének birtokosa. A Vajdaság-
ban nevét viseli több irodalmi rendezvény, irodalmi tábor.  

Fehér  Kálmán (Csóka, 1940)
Költő, író, műfordító, szerkesztő, lektor, végzettségét tekintve 
jogász. Nyugdíjasként Csókán él. A Forum Könyvkiadó igazga-
tó-főszerkesztője és vezérigazgatója volt. Jugoszlávia banglade-
si nagykövete 1986-tól 1991-ig. Ifjúsági regénye az Összjáték 
(1970). Legutóbbi verseskötete Szemkút (1999) címmel jelent 
meg.
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Gál László (Alsókabol, 1902 – Újvidék, 1975)
Költő író, publicista, műfordító. A 30-as évektől Szabadkán él. A 
Híd és a Kalangya folyóiratok munkatársa, a Grimasz szatirikus 
vicclap kiadója, majd a világháború utáni felújítója. A  Magyar 
Szó egyik alapító szerkesztője. Emlékére kétévenként odaítélen-
dő publicisztikai díj létesült.

Jung Tamás (Székelykeve, 1911 – Nagybecskerek, 1992)
A Nagybecskereki Egyházmegye első püspöke. 1936-ban szentel-
ték pappá. Versecen, Hódegyházán, Beodrán, Écskán és Muzslán 
teljesített szolgálatot. 1949-től esperes volt Nagybecskereken. 
1971-ben címzetes püspökké s a Bánáti Apostoli Kormányzóság 
(1986-tól Nagybecskereki Püspökség) kormányzójává nevezték ki. 

Kosztolányi Dezső (Szabadka, 1885 – Budapest, 1936)
Az egyetemes magyar irodalom egyik legjelesebb alakja. Költő, 
műfordító, hírlapíró. Több irodalmi rendezvény, színpad, társa-
ság és intézmény viseli a nevét a Vajdaságban, többek között a 
szabadkai tehetséggondozó nyelvi gimnázium is. 

Kovács Nándor (Kishegyes, 1948)
Publicista, költő, pedagógus, de géplakatosként is dolgozott. A 
Hét Nap és a Hírvivő (katolikus hetilap) munkatársa.  Versei a 
Fölöttünk az ég című kötetben (1977) láttak napvilágot. Interjú-
kat, újságcikkeket tartalmazó könyve Az élő egyház a Délvidé-
ken címmel 2005-ben jelent meg.

Laták István (Ada, 1910 – Szabadka, 1970)
Költő, prózaíró, szerkesztő. A Szabadkai Népszínház igazgatója 
(1945–46), de volt könyvügynök, tisztviselő, földmunkás, házaló 
borbély, korrektor, több lap, folyóirat szerkesztője, dramaturg...  
Gyermekversei a Májusi szellőben című kötetben jelentek meg 
1969-ben.

Lennert Tímea (Zombor, 1981)
Költő, újságíró, művelődésszervező. A Fiatal Írók Szövetségé-
nek tagja. Doroszlón él. Társszerzője a Szélnek feszül a táj című 
verseskötetnek, amely a muzslai Sziveri János Művészeti Szín-
pad 11. verspályázata különdíjazottjainak antológiája.
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Molnár Rózsa (Rábé, 1965)
Költő, pedagógus. Az oroszlámosi általános iskolában tanít, lel-
kipásztori kisegítő és hitoktató az észak-bánáti falvakban, könyv-
tárosa a majdányi és az oroszlámosi Szent Gellért Olvasókörnek. 
Társszerzője a Falu a hármashatáron c. kötetnek (1996), önálló 
könyvei: Halk léptek, versek (1999), Rábéi történetek (2001), 
Angyalok járatain utazva, versek (2005).

Podolszki József (Bácsfeketehegy, 1946 – Újvidék, 1986) 
Költő, prózaíró, publicista. Verseinek java a népköltészet tónusát 
idézi.  Csacska csacsi menyegzője (1989) című könyvben láttak 
napvilágot gyermekeknek szánt furfangos meséi. Gyermekversei 
csak halála után jelentek meg Törpedél (2007) címmel. Tisztele-
tére 1998 óta évente publicisztikai pályázatot írnak ki és emlék-
napot tartanak Bácsfeketehegyen.

Rónay István (Szentfülöp, 1840 – Szentiván, 1893)
Eredeti neve Stefan Augsburger. A Hódság egykori országgyűlési 
képviselője, plébános, költő, laptudósító, kutató, főleg a történe-
lem és földrajz terén, de vannak irodalmi, kritikai és filozófiai írá-
sai is. Verset német (az anyanyelve), magyar és latin nyelven írt. 
Magyarul írt verseit Silling István gyűjtötte kötetbe Késő álmok 
címmel 1990-ben. Korának legjelesebb költője vidékünkön.

Solymosi Gizella (Bálványos, 1945)
Közgazdasági technikus, 1950-től Péterrévén él. Nagymami versei 
című kötete 2002-ben jelent meg, szerb nyelvre átültetve Bakine 
pesme címmel 2008-ban. Gyermekláncfű (2003) című könyve a 
gyermekverseken kívül mondókákat és találós kérdéseket is tartal-
maz. Vallásos verseinek kézirata a Fénysugár címet viseli.

Szarvas Péter (Temerin, 1939)
Katolikus pap Szenttamáson, ezt megelőzően a péterrévei, 
az adai és a moholgunarasi hívek lelki gondozását végezte. 
Gyermekverseket, világi témájú és vallásos verseket tartalmazó 
kötete a Fények és árnyak (2004). 

Szűcs Imre (Udvarnok, 1935 – Újvidék, 1991)
Költő, publicista, műfordító, biológia–testnevelés szakos tanár, 
a Magyar Szó napilap és a Jó Pajtás gyermeklap szerkesztője. 
Gyermekeknek írt verseskötetei: Papírsárkány (1974), Földig 
ér a felhő lába (1980), Fecskebölcső (1984), Kölyökkerülőben 
(1988).
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Takács Ilona (Budapest, 1937)
Költő, könyvtáros, szerkesztő, lektor. Az 1960-as évek elejétől 
él a Vajdaságban. A Híd stílusszerkesztője, később a Magyar Szó 
lektora, majd a Dolgozók olvasószerkesztője. 1990-től nyugdíjas. 
Gyermekeknek írt versei a Fecskeringő (1995) című kötetben 
jelentek meg.

Tari István (Zenta, 1953)
Költő író, újságíró, képzőművész. Óbecsén él. Gyermekversei 
Boglya (1993) és Darazsakkal barátkozom! (2000) címmel jelen-
tek meg kötetben. 1997-ben Csokonai-díjban részesült. 1999-től 
a Jugoszláviai Magyar Írók Társaságának elnöke. 2008-ban a 
Magyar Újságírók Közösségének Sajtószabadság Díját kapta élet-
művéért. 2009-ben balassi-karddal jutalmazták.

Tóth Béla (Muzsla, 1949 – Muzsla, 2006)
Képzőművész, költő, tanár. Kerámiakészítéssel, festészettel, 
szobrászattal, művészfotózással és vitrázskészítéssel foglalko-
zott. Egyetlen verseskötete Elnapolták a holnapot (2003) cím-
mel jelent meg. Munkásságát a Sikoly folyóirat 11. száma mu-
tatta be. Gyermekverseinek kiadására a muzslai Sziveri János 
Művészeti Színpad készül.

a dallamok szerzője

Kónya Sándor (Csóka, 1952)
Okleveles gépészmérnök, középiskolai tanár, néprajzi értéke-
ink gyűjtője–népszerűsítője és délvidéki költőink verseinek 
megzenésítője–előadója. A Nevenincs (1975–1980), az Oázis 
(2000–2004), a Csókai Rózsa (1978–2000) és a Mosoly (2005) 
együttesek alapítója. Az észak-bánsági katolikusok vallásos 
énekeit Harmatozzatok, egek! címmel gyűjtötte kötetbe (2004), 
vajdasági költők megzenésített verseit tartalmazza VersÉnek 
címmel (2006) CD-melléklettel megjelent könyve.
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Bori Imre, Szeli István és Tomán László (vál. és szerk.): Gyökér és szárny.
                                             Jugoszláviai magyar költők antológiája, Forum, Újvidék, 1976
bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, Forum, Újvidék, 1999
Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000), Forum, Újvidék, 2001
Hódi Éva – Hódi Sándor: Ki kicsoda 2004, Logos, Tóthfalu, 2004
Horgas Béla és Levendel Júlia (vál. és szerk.): 222 szép magyar vers, Budapest, 1980  
Pozsár Tibor (szerk.): A szikes virágai. Észak-Bánát irodalmának gyűjteményes keresztmetszete,
                                     Aranybogár P. E., Egyházaskér, 2006
Sándor Zoltán (szerk.): Szélnek feszül a táj. A Sziveri János Művészeti Színpad 11. Verspályázata 
                       Különdíjazottjainak antológiája, Sziveri János Művészeti Színpad, Muzsla, 2007

*
Ács Károly: Megszólítások (Versek 1999–2003), Logos, Tóthfalu, 2004
bogdán József: Billegések, Logos, Tóthfalu 1992
                         Szívzörejek, Agapé, Novi Sad 1994
                         Fohász a déli végeken, Agapé, Novi Sad 2006
brasnyó István: Szeretném, ha meghallgatnál. Gyermekversek, Forum, Újvidék, 1983
burkus Valéria: Létujjongás, Szabadka é.n.
Csík Mónika: Metszetek, Sziveri János Művészeti Színpad, Muzsla, 2006
Cs. Simon István: Sziromeső, Forum, Újvidék, 1998
                             Ahol a part szakad, Életjel, Szabadka, 1999
                             Parlagmagány, zEtna, Zenta, 2005
Csorba béla: Kacifánt és bakafánt, Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1999
        Tücsökmadarak a hóban, Forum, Újvidék, 1984
fehér Kálmán: Szemkút, Forum, Újvidék, 1999.
Jung Tamás: Bíborló versek, Ürményházi Római Katolikus Plébániahivatal, Ürményháza, 1999
Kovács Nándor: Fölöttünk az ég, Forum, Újvidék, 1977
Laták István: Májusi szellőben, Forum, Újvidék, 1969
Molnár Rózsa: Halk léptek, Szabadka, 1999
Podolszki József: Törpedél. Gyermekversek, Forum, Újvidék, 2007
Rónay István: Késő álmok, Életjel, Szabadka, 1990. A verseket összegyűjtötte,
                        a  bibliográfiát készítette és a bevezető tanulmányt írta Silling István
Solymosi Gizella: Nagymami versei, a szerző kiadása, 2002
Szarvas Péter: Fények és árnyak, Logos, Tóthfalu, 2004
Szűcs Imre: Feketeszárnyú szél, Forum, Újvidék, 1981 
                    Fecskebölcső, Forum, Újvidék, 1984
Takács Ilona: Fecskeringő, Újvidék, 1995
Tari István: Ellenfényben, Forum, Újvidék, 1982
Tóth Béla: Ha a tenger önmagát megissza. Gyermekversek (kézirat)
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