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 gyermek – gyerek alakváltozat közül a gyermek a 
korábbi. Mindkét forma fő jelentése: ’nem felnőtt 
személy’. A két szó eredetét és egymáshoz való 
viszonyát még nem sikerült megnyugtatóan tisz-

táznia a kutatásnak, használati körükre azonban számos útba-
igazítást kínál a nyelvművelő irodalom. Szükség van erre annál 
is inkább, mert a mindennapi beszélt nyelvben és a sajtóban is 
mintha a kelleténél jobban háttérbe szorulna a gyermek forma. 
Az írott sajtó számára is fontos lehet például az a szakvélemény, 
mely szerint a két, egymással általában felcserélhető alakváltozat 
között kialakultak és kialakulóban vannak bizonyos különbsé-
gek. A gyerek változatot ma már köznapibbnak tartjuk, a gyer-
mek inkább az irodalmi és a hivatalos nyelv szava. Nyelvjárási 
különbség is van köztük: a magyar nyelvterület nyugati részén 
többnyire a gyerek fordul elő, keleten a gyermek. Egyformán 
használható mindkét változat például ezekben a kifejezésekben: 
gyerekcipő – gyermekcipő, gyerekruha – gyermekruha, gyerek-
nevelés – gyermeknevelés, gyereksírás – gyermeksírás, gyerek-
szoba – gyermekszoba, sokgyerekes – sokgyermekes stb.

De csak a gyerek változat használható például ezekben 
a kifejezésekben: fenegyerek, zabigyerek (törvénytelen, azaz 
házasságon kívül született gyerek; itt a zab az értéktelenség 
kifejezője, lekicsinylő szerepe van), gyerekember, gyerekes vi-
selkedés, vagyis: felnőtthöz nem illő viselkedés. Stb. Viszont 
a gyermek szót használjuk a következő összetételekben: 
gyermekáldás, gyermekgyógyász, gyermekkar, gyermeknap, 
gyermekorvos, gyermekirodalom, gyermekbútor, gyermek-
védelem, gyermekfelvétel, gyermekolvasó, gyermekmondó-
kák, gyermekgondozási segély (gyes) stb. Néhány esetben 
jelentéskülönbség van a két alak származékai között, ezek 

felcserélése nyelvi hibának számít. Nem mindegy például 
a gyermekes anya vagy a gyerekes anya. Az első olyan anya, 
akinek gyermeke van, a második összetételben a gyerekes 
’éretlen’-t jelent. A gyermekjáték ’gyermeknek való játékszer’, 
de a gyerekjáték az, amit könnyű elvégezni, megtenni, meg-
oldani. Például: Gyermekjátékot vittek ajándékba. De: Jó 
úton gyerekjáték az autóvezetés. Vagy: A jó állami költség-
vetés összeállítása nem gyerekjáték.

Az irodalmi és köznyelvben a gyermek és gyerek egyaránt 
jelenthet ’fiú’-t is, ’lány’-t is. A székely nyelvjárásban csak 
’fiú’-t jelent. Például: A leánkának babát vettünk, a gyer-
meknek labdát. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban igen 
gazdag példaanyag található a gyermek és gyerek előfordulá-
sára. Néhány példa: gyermekcsikó ’hím csikó’, gyermekdajka 
’gyermekgondozónő’, gyermek-elcsinálás ’magzatelhajtás’, 
gyermekerdő ’sarjerdő’, gyermekleányka ’serdülő leányka’, 
gyermek-pakulár ’juhászbojtár’, fickó gyermek ’serdülő fiú, 
süvölvény’; gyerek, gyerekágy, gyerekkor, gyerekló, gyerek-
ülőszék stb.

Gyermeknap
                    helyesen n Komoróczy György A

Kányádi Sándor május 10-én lett 82 éves. 
A költő azonban, korát és a korához kötő-
dő előítéleteket meghazudtolva, dolgozik. 
Szépet teremt és népszerűsíti a szépet. 

Legutóbb az alfalvi képzőművészek buda-
pesti kiállításának megnyitóján találkoztunk, 
majd a Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
válon dedikálta könyveit. A napokban két, 

Kányádi Sándornak szánt születésnapi aján-
dék jutott birtokunkba. Az egyik egy díszes 
fényképalbum, a méltán népszerű Erdély 

– Székelyföld-sorozatban jelent meg Szavak 
vándorköszörűse – Kányádi Sándor címen. 
A Váradi Péter Pál felvételeit és Lőwey Lilla 
szövegeit tartalmazó album a szerzők szán-
déka szerint ízelítőt ad „egy küzdelmekkel 

és emberi helytállással megélt sorsból”. Az 
ünnepeltről Pécsi Györgyi irodalomtörté-

nész írt tanulmányt, amelyben nem többet 
s nem kevesebbet állít, mint, hogy „Szenczi 
Molnár Albert, Petőfi Sándor, Arany János, 
Illyés Gyula egyenes ági örököseként, a ma-
gyar költészeti hagyomány átörökítőjeként 
és megújítójaként a nemzetegyesítésnek 

Kányádi Sándor élő költészete az egyik leg-
főbb részvényese”. A másik talált tárgy a 

falustárs-kortárs Borbély Gábor nyugalma-
zott főesperes köszöntőlevele.

edves Sándor!
Szülőfalud, Nagygalambfalva a „Szabófalvától – 
San Franciscóig” útvonalon, valahol a Nagyküküllő 
mentén áll őrt a rábízott táj felett. A falu egy bizo-

nyos magaslatán, Duka dombján, a szülőház helyén áll az új ház 
és vigyázgat a „fűzfákra és verebekre”.

Innen indult el Kányádi Sándor és vitte a világ minden 
részébe a tarisznyának is nevezett utcából a tiszta sárnak illa-
tát és emlékét, és ide tért vissza mindig a világjáró vándor, a 
zarándokúton szerzett emlékeivel […].

Amikor az ember vizet húz a kútból, mielőtt a vödörből kiön-
tené, belenéz a vödörbe, a hullámzó víz tükrébe, és meglátja benne 
saját arcát. Azt gondolom, hogy mikor Sándor szép meséjét, a Bá-
natos királylány kútját megírta, akkor abban a bánatos királylány-

ban az ő édesanyja képe is előtűnt. Aki szomorúan gondolt beteg-
ségére, árván maradandó gyermekeire, és úgy gondolom, hogy a 
bánatos királylány fájdalmában az ő édesanyjának képe rejtőzik. 
Hogy a költő halhatatlanná lehetett még életében, az az Istentől 
kapott tehetségének köszönhető. De úgy akarta a Fennvaló, hogy 
legyen egy fehér ló is, amely fontos szerepet játsszon ebben a folya-
matban. Ez a fehér ló éjjel legelt, ott ahol a legényke, Sándor legel-
tette, nappal pedig szántott. Az ekét a leendő költő fogta a fronton 
harcoló édesapja helyett, a lovat pedig húga, Róza vezette.

Ennek a lónak sörényébe kapaszkodva kereste a határban 
a legelőhelyeket.

Nemegyszer járt arra fehér lovával, ahol én is laktam. Amíg a ló 
legelt a vasút oldalán, egy barna táblájú füzetből olvasta fel zsenge 
költeményeit nekem, különös hangsúllyal azt, amit édesapjáról írt. 
Nem tudhattam akkor, hogy Sándorból híres költő lesz, és hogy az 
első író-olvasó találkozót ott ketten, a malom környékén, a vasút 
oldalán legelő fehér ló jelenlétében tartottuk meg.

Aztán Sándor, lóra kapva, átgázolt a 
Nagy-Küküllőn, s egy pillanatra megállt 
a gát alatt, s megnézte azt a szövőszéket, 
amelyről édesanyja szövőszéke (oszto-
vátája) jutott eszébe, amelyen édesanyja 
szőtte a gyolcsot, a szövetet, a rongy-
szőnyeget, s közben beleszőtte a fiatal 
álmait. Édesanyja szövőszéke s a Nagy-
Küküllőt keresztülfogó gát ugyanazt 
jelenti. Itt a víz sző álmairól, múltjáról, 
megtett útjától, reményeiről, hogy hová 
jut. Ez is egy álomszövés. Csodálato-
san hasonlít tehát a Küküllő-ciklusban 
megírt verseinek ez az összefüggése 
és édesanyjának a fájdalmas szövése a 
szövőszék előtt.

Vajon jutott-e eszébe Kányádi 
Sándornak Petőfi édesanyjához írt 
sorainak gondolata: „Anyám, az 
álmok nem hazudnak ...” Meg kel-
lett éreznie ennek az édesanyának, 
hogy az ő fia nagyobb lesz, mint 
mindenki más ebben a faluban. 
Talán az őshazából hozott kép 
jelenik meg a költő tudatában, 
akárcsak egy pentaton dallam. A 
gyászban az édesanya faltól falig 
siratja fiát, az édesapa világostól vakulá-
sig dolgozik a mezőn, a gyermek fától fáig játszik, netán elve-
szett lovát keresi.

A „Fától fáig, gallyat törő, nevét fába véső fiú” később jön 
rá, hogy „valaki jár a fák hegyén”. Mert amikor a sötét erdőbe 
bement, keresve az ő lovát reménységgel és félelemmel a szí-
vében, akkor is járt valaki a fák hegyén.

Ez a valaki nem más mint maga a Jóisten. És ahogy kísé-
ri a gyermeket, hogy visszataláljanak a „morzsákkal szórt” 
úton, a morzsákból később csodálatos versek lesznek, illato-
sak és szépek. Édesanyját nem tudta föltámasztani, de halá-
lában is halhatatlanná tette, akárcsak a fehér lovat. Ez így is 
illett. Mert ez az egyszerűnek tűnő hátasló, melyet annyiszor 
meglovagolt Sándor, maga a Pegazus volt. Ezzel száguldott 
be a magyar irodalomba és a „fehér” megérdemelte, hogy a 
költő halhatatlanná tegye. Igaz, a ló is besegített ebben neki, 
mert kölcsönös volt a munka, hisz a „fehér” is azt akarta, 
hogy az ő kicsi gazdája halhatatlan legyen mindörökre.

De halhatatlanná tette magát a gátat is a Nagy-Küküllőn. 
Azóta rég elvitte már az ár, emlékét sem tudják, nem is is-
merik sokan. Az idősebb emberek még tudják, hogy milyen 
csodálatos volt, ahogy szőtte a vízből a csodálatos szövetet, és 
vitte a tenger felé több kis népnek álmait és vágyait.

 „Nagy a világ! S a földgömbre
Milyen igazságtalanság
Kis folyónkat, a Nagyküküllőt
Bizony reá sem rajzolták”
 
Ezt írta a költő. De mi most nem tartjuk olyan sötét kép-

nek, mint ahogyan akkor ő látta, mert van a magyar iroda-
lomnak egy olyan csodálatos térképe, amelyen nemcsak a 
fehér ló és a gát, de Nagygalambfalva s népének szép magyar 
beszéde az egész világon elhangzott már Kányádi Sándor aj-
káról, és visszhangzik az ő szép verseiben. Fényes pont jelzi 
ezen a térképen Nagygalambfalva nevét és helyét.

Ha már itt vagyunk a falunk nevénél, eszünkbe jut a tőlünk 
nem messzire lévő Farkaslaka, a másik nagy magyar író szülőfa-
luja. A farkas sem a mesében, sem a valóságban nem biztató név, 
hiszen ma is félnek tőle az emberek, nemcsak a gyerekek. Tamási 
Áron faluja népét mégis szépnek, jónak, optimistának, szolidá-
risnak, küzdelmes embereknek tünteti fel.

És most kérdezem Kányádi Sándortól, 
hogy amikor járja a világot, s 
feje fölött galambok szállnak 
el, vagy éppen a velencei Szent 
Márk tér galambjai röpködik 
körül, jut-e eszébe, hogy szülő-
falujának nevében a nagyvilág 
minden galambja benne van.

Valaki jár a fák hegyén – írja 
híres szép versében, ez a vala-
ki lehet egy őrző angyal vagy a 
Gondviselés, maga az Isten. Ő 
kísérte Sóválú felé, amikor keres-
te az elveszett lovat, s vigasztalta 
hazafelé, miután megtalálta a „sö-
rényt és koponyát”.

Ez a valaki azonban nemcsak a 
fák hegyén jár, hanem le is száll, pél-
dául a Csipkebokorra. Először a csip-
kebokorra akkor szállt le, amikor 
megjelent Mózesnek, a kiválasztott 
embernek, s elhívta, hogy kiválasz-
tott népének vezére legyen. Mózes 
vállalta a feladatot. A csipkebokor 
Isten jelenlététől lángolt, s mégsem 
égett el. A szeretet tüze lobogott ben-
ne, s világít belőle azóta is.

Sándornak, a csipkebokorról is van 
egy verse. Ennek a csipkebokornak a gyökere galambfalvi földből, 
talajból sarjadt, itt nőtt fel, itt kezdett el tündökölni, ragyogni. A 
költő földi életében is van alkonyat. Kányádi Sándor is betöltötte 
már a 82-ik esztendőt. Bizony szeretnők, ha ez a csipkebokor még 
sokáig szellemében tündökölne az alkonyatban, az egész magyar 
nyelvterületen. Kérjük a Jóistent, hogy ennek a csipkebokornak 
minden rügyét, hajtását, ágát és levelét áldja meg. Ha Mózes 
tanított (Bartos Mózes), kedves Sándor, a nagygalambfalvi Sí-
nai-hegy lábánál írni és olvasni, még mielőtt iskolás lettél volna, 
mégpedig ekképpen: „kezdetben volt az ige...”

Örömmel tölti el szülőfalud népét, hogy nemcsak híres 
költő lettél, hanem megmaradtál bibliás magyar embernek is.

Ebben a kegyelemben és jó egészségben éltessen Isten még 
sokáig, hosszú legyen a földi alkonyat, s azon túl is tündököl-
jön, ragyogjon mindnyájunk Csipkebokra: Kányádi Sándor.

Borbély Gábor
Ezen jókívánsághoz csatlakozunk és Isten áldását kérjük 

nagygalambfalvi intézmények vezetőiként és az egész falu nevében:
Bálint Hajnal iskolaigazgató

Gyerkó Levente polgármester
Kányádi György református lelkipásztor
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