Parázs és más — Móricz Zsigmond
Színház. 2008. október 11. Rendezte:
Dömölky János.

A Parázs és más… cím elsôsorban eldöntetlenségével hívja fel magára a színházlátogató
figyelmét. Mégis mi az a más? A Móricz Zsigmond Színház 2008. október 11-én bemutatott elôadása nem ad választ erre a kérdésre.
Sajnos, mert nem a nyitva hagyott kérdés
okozta kíváncsisággal és a különbözô válaszlehetôségek izgalmával köt magához az elôadás, hanem a tanácstalanság, a kérdések
parttalansága hamar kedvünket szegi. Ezt az
eldöntetlenséget, vagyis hogy pontosan mi is
kerekedik ki Márai Sándor hang- és televíziós játékainak füzérébôl, a színlapon feltüntetett egyéb információk próbálják feloldani.
Elôször is megtudjuk, hogy magyarországi
ôsbemutatóról van szó (valóban, ezt a három
mûvet soha senki nem fûzte össze), míg az
alcím (Hommage à Márai) a szerzô emléke elôtti tisztelgésként határozza meg a produkciót. Emellett hangsúlyos szerepet kap az a
tény is, hogy emigrációban írt mûvekrôl van
szó, illetve az elôadáshoz készült szórólap jórészt Márai életrajzát, illetve más szövegeibôl
származó idézeteket (talán mottókat?) tartalmaz. Mindez arra enged következtetni, hogy
az alkotók számára fontos szempont volt,
hogy Márai mûvészetének olyan aspektusát
mutassák meg, amelyet eddig nem láthatott a
magyarországi közönség, illetve hogy a hangés televíziós játékokat a Márai-biográfia kontextusában kívánják értelmezni és elhelyezni.
Ez utóbbi megállapítást támasztja alá a
nyitójelenet is, melyben a Márai-képekrôl jól
ismert ballonkabátban, fején hátracsapott
sapkával érkezik a szerzô-alteregó (Fazekas
István), aki névjegykártyákat oszt szét a
nézôk között. A rendezôi (Dömölky János)
gesztus egyrészt azonnal az életrajziság, a dokumentarizmus körébe utalja az elôadást,
másrészt eltávolító hatással is van, hiszen az
izgalomtól megbicsakló nézôi hangok a felszólításnak engedelmeskedve egyenként felolvassák a névjegy hátoldalán szereplô
sorokat, melyek egymásutániságából Márai
(iskolai tankönyvekbôl ismert) életrajza áll
össze. Elhibázottnak vélem a jelenetet, mert
a szórólapon olvasható biográfia rövidített
változata semmivel nem járul hozzá az utána

következô jelenetek interpretációjához, illetve az alkotók éppen azokat a részeket
emelték ki, melyek a Márai-kanonizáció
alapelemei. Ezáltal e gesztus érvénytelenítette az ôsbemutatóhoz kapcsolódó képzeteket, hiszen a felütés az életmûvet éppen hogy
nem egy új, hanem a kanonizált oldaláról közelítette meg. Az életrajz „bebifláztatása”
akár a szerzô ismeretlenségére is utalhatna
(márpedig jelen esetben ez nem érvényes), de
valószínûbb, hogy az „hommage à Márai” alcímnek megfelelôen a produkció nem csupán
jelképesen tiszteleg a szerzô elôtt, hanem valóban emlékmûsorra váltottunk jegyet. E
meglátást igazolja az elôadás zárójelenete is,
melyben a nyitóképbôl ismert kosztümben
lép elénk az alteregó, hogy a kezükben virágot tartó résztvevôk sora elôtt elszavalja a
szerzô talán legismertebb versét, a Halotti beszédet. Fazekas István szavalata csupán utalásként képes mûködni, lehivatkozza az
ismert mûvet csakúgy, mint ahogy az életrajz
is mint hivatkozás jelenik meg az elôadás
kezdetén. Nem válik a színházi alkotás szerves részévé, csupán indexjellel kapcsolódik
hozzá.
Az életrajzi keretet az alkotók egy színpadra alkalmazott hang- és két televíziós játékkal töltötték meg, melyek egymásutánisága sem metonimikus, sem metaforikus szinten nem indít el összefüggô gondolatmenetet. Természetesen a három egyfelvonásos a
Márai-œuvre egy-egy ismert toposzát tematizálja (élet és mûvészet, múlt és jelen, Amerika és Európa), és ezáltal kapcsolódik a
dokumentum-kerethez, de arra a kérdésünkre, hogy Márai tucatnyi rádió- és tévéjátéka közül miért pont ezeket választotta a
rendezô, nem kapunk kielégítô választ. Mivel
a jelenetek csak nagyon távoli kapcsolatban
állnak egymással, az alkotók számára komoly
és megoldatlan problémát jelent az elválasztásuk vagy még inkább az összekötésük. Erre
szolgál(na) a jelenetek között belibbenô háromtagú tánckar, amely kánkánt táncolva jelenti be a következô jelenet címét. Úgy
vélem, hogy az elôadás egyetlen mozzanata
sem utal az ironikus távolságtartásra, ennek
hiányában viszont nehéz értelmezni ezt a
rendezôi megoldást.
A kánkánozó táncosok elsô alkalommal a
Hasbeszéd c. jelenet nyitóképében jelennek
meg, mikor az immáron életre kelt bábuk
megérkeznek egykori mesterükhöz (Fazekas
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István), aki hûtlen módon magukra hagyta
ôket az orfeumban, mikor a mûvészet helyett
az életet választotta. Az életbe számûzött
mûvészek (Antal Olga, Szabó Márta és Gáspár Tibor) a dicsô múlt és a mûvészethez
méltatlan jelen szembeállításával bûntudatot
akarnak kelteni az „árulóban”, és ennek
során élet és mûvészet kettôségérôl, szembenállásáról, de ugyanakkor szimbiózisáról
is szólnak. A jelenet középpontjában az „Oh,
du lieber Augustin” kezdetû bécsi népdal áll,
melynek elpróbálásával (a színház a színházban pirandellói mintájára) a bábuk az életbôl
visszatérnek a mûvészet világába. Bár az alkotók határozott vonásokkal jelenítik meg
ezeket a groteszkbe hajló bábu-jellemeket, ez
a jelenet is a rendezôi interpretáció hiányosságait mutatja, ugyanis nem sikerül elénk
tárni a jelenet velejét, az élet és a mûvészet, az
élettelen bábu és az élô mûvész kettôségét, a
kettô egymásbajátszását. Dömölky rendezésében nem a két pólus együttes jelenléte mutatkozik meg, hanem állandó váltakozásuk
révén az egyik mindig kizárólagossá válik.
Nem véletlen, hogy a Hasbeszéd eredetileg rádiójátéknak készült, hiszen éppen a vizualitás hiánya teszi lehetôvé a hangokkal való
sokszínû játékot, a realista és a groteszk elemek állandó egymásnak feszülését, így az
akusztikum szintjén (fôként a Márai-szöveg
kidolgozottságának köszönhetôen) a nyíregyházi elôadásban is megoldottnak tûnik az
a kettôség, melyet a vizuális szint nem tud
vagy nem akar megvalósítani.
A produkció másik két alappillérét két
eredetileg tévéjátéknak szánt jelenet alkotja,
a címadó Parázs és a Befejezetlen szimfónia. Elôbbi A gyertyák csonkig égnek címû jól ismert
Márai-regénynek a szerzô által televízióra
átírt, dramatizált változata, mely a regény
központi jelenetét, a tábornok és Konrád között lezajló, múltidézô, -értelmezô kvázi-dialógust viszi színre. Karádi Zsolt kritikájában
felrója a rendezônek (ill. a dramaturgnak,
Tolmár Katának), hogy érdemes lett volna
többet húzni a szövegbôl, mert „ami epikaként magával ragadó, az színházként lassú”.
Itt azonban nem epikáról van szó, hanem tévéjátékról, melynek ilyen értelemben nincs
mentsége a lassúságra. Azzal azonban egyetértek, hogy a két színész (Gáspár Tibor és Fazekas István) erôs jelenléte ellenére mégis
lassan hömpölyög a dialógus. Úgy vélem,
hogy a probléma − csakúgy mint a Hasbeszéd
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esetében − abból ered, hogy a médiumváltás
nem kedvezett az anyagnak: a pszichologizáló látásmód kívánja a közeliket, a részletgazdaságot, a pontos ritmusú vágásokat.
Ehelyett azonban nagytotált kaptunk, statikus beállítással. Mindig érdekel, hogy hogyan közelít egy filmrendezô a színházi
térhez, hogyan viszi át a látásmódját, vagy
hogyan dolgoz ki új látásmódot. Érzésem szerint ez a hang- és televíziós játékokból összegyúrt anyag kívánta volna Dömölky János
filmrendezô szemét, azonban a filmes eszközökbôl csak keveset látunk, felhasználásuk
sem tekinthetô kifejezetten invenciózusnak.
A Parázs felvezetésében szerepet kap egy vetítôvászon, melyen elôbb a két szereplôt látjuk,
majd
Konrádot,
amint
egy
franciakertbôl kilép elénk. Az ötletes megoldás azonban veszít erejébôl, mivel a vetítés
ideje alatt történik a szín (zörgéssel teli) átdíszletezése, azaz a vetített képek nem tudnak interakcióba lépni a színházi „itt és
most”-tal, hanem arról leválnak. Egyetlen alkalommal valósul meg ez a kölcsönhatás,
mikor a tábornok a mögé a díszletkandallóként megjelenô síkképernyôs monitor mögé
dobja halott felesége naplóját, melyen nagy
lángokkal lobog a tûz. Ezt követôen a képernyôn megpillantjuk, amint a tûz bele-belekap a könyvecskébe. Az elôadás másik
kiemelkedô jelenete is a Parázshoz kapcsolódik, melynek kezdôképében a Tábornok
(Gáspár Tibor) lassan öltözködik a pamlagon, majd az öltözködés részleteibôl bontakoznak ki a keringô lépései, hogy ezt
követôen színre lépjen a függôleges tengelye
mentén kettéosztott, félig férfi-félig nô Táncos (Szabó Márta), aki tökéletesen valósítja
meg azt a duplicitást, mely hiányzott az elsô
jelenetbôl.
A harmadik jelenetben szintén egyetlen
dialógus formálódik, melynek egyik részvevôje a zseniális európai zeneszerzô fiatal amerikai felesége (Szabó Márta), a másik pedig
az egykori tanítvány (Antal Olga), aki mûvészi-szakmai válságából keresi kiutat, ezért
fordul egykori mesteréhez, illetve annak feleségéhez, hiszen kizárólag a két nô párbeszéde jelenik meg. A modern berendezési
tárgyakkal, nagyvilági módon berendezett fogadószobába ugyan idônként behallatszik a
zongorahang, de a zeneszerzô alakját csupán
a két nô dialógusa konstruálja meg. A Parázs
esetében felvetett problémák hatványozottan
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vannak jelen a Befejezetlen szimfóniában,
ugyanis itt maga a televíziós játék anyaga sem
kellôen dramatizált. A színészi játék ugyan
kísérletet tesz a feszültség folyamatos fenntartására, de a dialógus intenzitás-ingadozásából, a szituáció kiszámíthatóságából (a
zeneszerzô széfjében rejtôzô, régóta várt és
zseniálisnak tartott szimfónia valójában nem
létezik) és a téma (a legyôzött Európa és a
gyôzedelmes Amerika párhuzamos identitásválsága) túlzott ismertségébôl adódóan a hagyományos színpadi megoldások nem
képesek termékeny asszociációkat elindítani.
A fent említett biográfiai keret lezárása
elôtt az Augustin-tánc is visszatér, mely gesztus azt sugallja, hogy valamiképp a másik két
jelenet is az élet-mûvészet problematikát járja
körül, másrészt azt a látszatot kelti, hogy az
alkotók minden szálat elvarrtak, minden
nyitva hagyott ajtót becsuktak, minden feltett kérdésre választ adtak. Holott pont ezek
a lezárási manôverek azok, melyek a szervesen egymáshoz nem kapcsolódó jeleneteket
kényszerûen összezárják, és ezáltal a lehetôségét sem adják meg a nézônek, hogy találjon
egy gondolatot, melyre a látottak-hallottak
felfûzhetôek, hogy saját kérdéseire saját válaszokat találjon.
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„Játszani is engedd”

A Használati utasítás versantológiáról
(Palatinus, Budapest, 2008.)

Szûk egy évvel a JAK - L’ Harmattan gondozásában megjelent Egészrész után ezúttal a
Palatinus kiadó vállalta az utóbbi éveket tekintve hiánypótló, egyúttal lényeges kitekintést a hazai fiatal (értsd: a pálya elején járó,
még nem befutott) költôk munkásságára. A
törekvés már önmagában is örvendetes, kiadói szempontból pedig egyenesen heroikus,
minthogy a piacilag aligha magyarázható önzetlen kezdeményezés azoknak a szerzôknek
biztosít megnyilatkozási lehetôséget, akik
számára jobbára a folyóiratok szûkre szabott
potenciái adottak kiugrási lehetôségként,
melyeket azonban talán éppen a papír alapú,
valamint internetes mûhelyek szinte követhetetlenül nagy száma korlátozza. Márpedig
szerzô bôven fellelhetô hazánkban, mutatja
ezt talán az is, hogy az Egészrész és jelen kötetünk, a Használati utasítás költôi között

(Csobánka Zsuzsa kivételével) nincs átfedés
(ami részben az eltérô válogatási elvbôl is
származhat: míg elôbbi a legfeljebb két önálló kötettel rendelkezô fiatal szezôket
gyûjtötte egybe, addig a Használati utasítás fôként a kötet nélküli alkotókra koncentrál —
ez alól is van egy kivétel: Miklya Zsolt).
Aligha véletlen kötetszervezési sajátosság,
hogy az egyes versblokkokat fényképpel is ellátott saját kezûleg írott bemutatkozások
nyitják meg, melyek a megismerkedés mellett akár a szövegek értelmezéséhez is kapcsolható „pretextusokként” is funkcionálnak
(a curriculim vitae hagyományainak nagyvonalakban megfelelô stílusú daraboktól egészen az önértelmezést már-már versszerû
stilizációval irányító darabokkal egyaránt találkozhatunk — a szövegek értelmezésére
nézve mindkét alapállás egyformán beszédes
lehet).
A Használati utasítás egyáltalán nem
mondható tét nélküli kiadványnak. Nem
pusztán a huszonhat költôt kiemelô húsz
(neves) irodalmi fórum szakmaiságáért kell
hogy szavatoljon a gyûjtemény (a bemutatkozásokból néhol elég egyértelmûen kiderül,
ki kinek a „küldöttje”), hanem az a kérdéshorizont is szükségképp megfogalmazódik,
hogy a többségében most 20-25 éves, alig ismert szerzôk jobban vagy kevésbé sikerült
útkeresési kísérleteibôl milyen tendenciák,
irányvonalak sejthetôk meg, és hogy ezek
mennyire tûnnek folytathatónak, termékenynek, egyáltalán milyen problémaérzékeny az a líra, mely az önálló hang
megtalálását látszólag már nem az elôdökkel
való viaskodásban, hanem sokkal inkább az
egymás mellett mûködés szabadságában, a
párbeszédképesség állandó próbálgatásában
kísérli meg. Turczi István szerkesztô-válogató fülszövegének mellékelt „használati utasítása” mondhatni „konyhanyelven” („Adj
hozzá egy púpozott evôkanál toleranciát…”)
azt az alapállást fogalmazza meg, hogy érdemes reményteljes, ugyanakkor elnézô magatartással szemlélni a még keresgélô,
tapogatózó költôi gesztusokat (azzal együtt,
hogy azért vannak néhányan a kötetben, akik
már biztosabb, kiérleltebb formanyelven szólalnak meg). Ehhez hûen a recenzens is
igyekszik a hullámzó színvonalat nem túl szigorúan megítélni, hanem annak a szükségszerû következményeként láttatni, hogy a
különbözô poétikákat gyakorló szerzôk vélt
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vagy valós tehetségét éppen egy ilyen kiadvány alapozhatja meg, amelyben tehát a tanulásnak (és a tévedésnek) ugyanúgy megvan
a helye és a szerepe, mint a találó (sôt egyesek
késôbbi költészetének súlyát is megelôlegzô)
verssorokból építkezô színvonalas verseknek.
Marsó Paula átgondolt, csak a legszükségesebb elemekre szorítkozó költészete például az egyik legüdébb színfoltja az
antológiának. A kimondást és az elhallgatást
szerencsés egyensúlyban tartó, visszaszorított
versnyelve látszólag erôlködés nélkül képes
hatóerôvé összpontosulni, mégpedig azáltal,
hogy a gyakran predikatív szerkezeteket is
nélkülözô versszövegek a bensôségességnek
meglehetôsen beszédes tereit nyitják meg (ld.
A beírás). A „bellevue”-hangalak két eltérô
nyelvi formában, de azonos feszültségen tartott verset takar; a kötetben nagybetûvel szedett elsô vers prózai, ám rendkívüli
érzékenységû sorai a közeledést, a valahova
megérkezést tematizálják, a kisbetûvel írott
belleuve talán még erôsebb élményt nyújt:
„Ha léteznének olyan / távoli terek, melyeket
/ utcák nem kötnek össze // Ha volna olyan
történet, / amely valakinek a sajátja és nem
egy másik // Folytatása, elbeszélése; / honnan
ismernénk akkor azokat a helyeket // Ahol
még nem járt senki sem, de mindenkinek /
van róla emléke.”
Több mint ígéretes Veres Máté versblokkja is. Egyenletes színvonalú, kimunkált
darabok nagy erénye, hogy a megtalált ötletet
oly módon tudják kiteljesíteni, hogy legtöbbször nem válnak vontatottá, túlírttá,
hanem a sokféle szemantikai tartalom felé
nyitott szövegek izgalmasan lebegtetik az értelmezést anélkül, hogy bármelyiket kizárólagosan uralkodóvá tennék (ld. A régi
mestereknek, Nyelvzavar). Miként az elôbbi
esetén a krisztusi szenvedéstörténet allúzív
összefüggései, azok nyelvi, kulturális emlékezete szolgál a vers hátteréül, az utóbbiban
egy köznapi szituáció, az orvos-beteg párbeszédének (wittgensteini értelemben) szükségképp sikertelen aktusa mögül pusztán
felvillan a szöveg lényegi tétje: a nyelvi kifejezés elégtelenségének állandóan megismétlôdô egzisztenciális kudarca („mikor a nôvér
benéz az ajtón, / mondanád végre, hogy nem
itt van a baj, / és ha itt nyomom meg, / még
kevesebbet értene belôle, / már tegnapra beutaltak, de ma se végzik el, / amit az ujj közölhet a szívvel, / és ha tolmácsolni akarnád,
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/ ítéletnapig is eltartana…”).
Miklya Zsoltról elmondható, hogy nem
csak a korával tûnik ki a kötetben szereplô
pályatársak közül, hanem tudatos és nagyon
invenciózus versnyelvével is. Nála a vitathatatlan tehetség látható módon a már megtalált költôi retorika magabiztos mûködtetésében nyilvánul meg, ellentétben némelyik fiatalabb szerzôvel, akiknél a téma, illetve a
nyelv iránti érzékenység mintha még nem találta volna meg adekvát kifejezési formáját.
Miklya bemutatkozását olvasva elôzetesen az
a kíváncsiság fogalmazódhat meg, hogy a kiadott gyermekverskötetek poétikai sajátosságai mennyire hagynak nyomot, az antológia
verseiben. Számomra a legizgalmasabb szövegek éppen azok voltak, ahol — akár a nézôpont, akár a tematika szintjén — a
gyermekversek emlékezetét sajátos távolságtartással hozza játékba a szerzô (ld. Árnyékfogó, Pillanat, mondod). A Fölülrôl minden
esztétikai hatása például abban rejlik, hogy
egyszerre tartja feszültségben a gyermeki
versbeszélô látószögének egyediségét („innen
fölülrôl minden fordítottan arányos”), valamint a szülôi veszekedésre (annak nem-megértésére) adott menekülési reakciónak
sajátosan gyermeki gesztusát („én ilyenkor
már a diófa tetején kapaszkodom”) mindennek a megértését sugalló (noha kimondhatatlan) tapasztalat immár felnôttkori
belátásának bölcsességével („addig még bízhatsz benne / hogy a kimondhatatlanból egyszer / kimondható lesz”).
Az eddig bemutatott szabadversek mellett
szép számmal találunk a Használati utasítás
lapjain kötött formájú, sôt pastiche-jellegû
verseket is, melyek azonban gyakran nem képesek a költôi hagyománnyal való párbeszéd
lehetôségét termékenyen továbbgondolni,
helyette rendszerint „megelégednek” azok
ügyes (olykor kevésbé találó) reprodukálásával. Kôrizs Imre Horácból címû verse — amellett, hogy igényesen megmunkált darab
—nem lép túl a nagy elôd verseinek szemantikai, retorikai megformáltságán, ami némileg csökkentheti a befogadói élményt (a Toldi
éjszakája címû paródia viszont már-már zavaróan recitatív újraírása Czigány Lóránt
Pajzán Toldijának, amely így számomra többszörösen kimerített vállalkozásnak tûnik).
Lesi Zoltán hasonlóan alapos versificatori
munkája, a klasszicizmus mind formai mind
nyelvi jegyeit magán viselô Tánczoló Hórák
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az olvashatóságot sajátos írásképével nehezítô „idegenségével” üdítôen hathat a válogatásban, ám nem teljesen világos, hogy a
Berzsenyi költészetét, alakját egyszerre felmutató versben mennyire problematizálódik
a klasszicista formakultúra és napjaink eltérô
kódokat mûködtetô poétikája közti feszültség. Látszólag sokkal inkább utánzó, semmint újragondoló Magolcsay Nagy Gábor,
Kassák hatását talán túlontúl magán viselô,
egyébként erôteljes, alapvetôen színvonalas
versei pontosan az elmondottak miatt nem
tudnak igazán érvényesülni; noha önmagában már az jelezheti számunkra a szerzô tehetségét, hogy a szóhasználatban és
beszédmódban egyaránt „kassáki” sikerültebb darabok (Eltévesztett emlékeim) megalkotottság tekintetében az eredeti szövegek
méltó párjai lehetnének.
Ugyancsak népszerû verscsoportot képeznek a kötetben az ún. hommage-versek. Minden bizonnyal a legsikerültebb Nagy Zsuka
figyelemreméltó írása, melyben Auschwitz és
Pilinszky (szövegszerû, tematikai és hangulati) emlékezetét finom egyensúlyérzékkel
villantja egybe privát asszociációival, izgalmas párbeszédet bontakoztatva ki a ma már
csupán múzeumként megélhetô haláltábor és
ebbôl a perspektívából megfogalmazható, újraérthetô Pilinszky-versek tapasztalatának
tükrében (ld. Letépett vérzô tapétára). Turai
Laura A hat hattyúfiú címû verse egyszerre
állít emléket Simone Weilnak és — poétikailag — a francia filozófushoz ezer szállal kötôdô
Pilinszky Jánosnak, jobb pillanataiban megközelítve elôdjének nehezen felülmúlható,
kevés elemet nagy feszültségen tartó versnyelvének hatását. Becsy András Shakespeare-széljegyzetei szintén megmunkált
versek benyomását keltik, miként igényes
lírát mûvel Svébis Bence is. Nála már a mitikus rétegek „felkavarása” (ld. Circulus vitiosus), azok körforgásszerû újraismétlôdése
kerül a versek középpontjába, Szolcsányi
Ákoshoz részben hasonlóan, azzal a különbséggel, hogy a Péter imája vagy például a Kirill úton szövegek a versbeszélô alakváltozását
viszik színre; az eltérô nézôpontból, szituációból adódó másként látás lehetôségét meglehetôs ötletességgel tárva fel.
A vallomásos élménylíra úgy látszik, a
kortárs költészetnek még mindig fontos meghatározója, mely fôleg a gyakorlatlanabb költôknek tartogatja az önmaguktól való

reflektív távolságtartás paradox csapdahelyzetét — és a lírai „állásfoglalás” egyik legkényesebb terepeként — ilyen módon mintha
állandóan új megoldásokat követelne alkotóitól. Sajnálatos, hogy a Használati utasítás
nem ad erre nézve túlontúl markáns útmutatót: sem Király Odett nyelvérzéke nem
eléggé érett még, hogy egyenletes színvonalon legyen képes az én-felmutató versek elvárásait teljesíteni, ahogy Klujber Balázs
kissé ötletszerû, de összeszedetlen szövegei
sem igazán invenciózusak. Tari Gergely egyegy villanása ugyancsak jelzi a szerzô tehetségét, azonban nyelvi megoldásait az
esetlegesség némileg erôsebben jellemzi,
mint a tudatos megalkotottság. Györe Borin
már látszik, hogy egy megtalált formanyelv
uralja a verseit (melyet a nôiség fokozott
hangsúlyozása helyenként erôsít, néhol viszont érzésem szerint gyengít), mégis idônként körbenforgóvá, önismétlôvé válik ennek
a poétikának a még nem eléggé magabiztos
alkalmazása. Ayhan Gökhán verseit élvezettel olvastam, a szerzôt parafrazálva „a repertoárja széles sávban terjed” (Angyal szállt le
Babilonra), az anya elvesztését meglepô hatásfokkal tematizáló versét (Vízjel) tekintve
bizonyos, hogy érdemes lesz rá a késôbbiekben is odafigyelni. Ugyancsak ígéretes formaérzékre vall Szöllôsi Mátyás Nyomodban az
évszakok címû ciklusa, amely dallamossága
mellett meglepô metonimikus, metaforikus
szókapcsolatai miatt maradhat emlékezetes.
Csobánka Zsuzsa sejtelmes, nehezen megragadható versvilága mehet élményszámba,
Tamás Zsuzsa rövid szövegeiben pedig különös érzékletességgel kontaminálódik a nagyhét szakrális kontextusa a „hétköznapi”
szerelmi tematika legkevésbé sem profanizált
utalásrendszerével. Molnár Illés nyelvi tudatossága néhol kissé túlhajszolt szövegekbe
torkollik (kivételt jelent ez alól a jól sikerült
Álló nap), míg Korpa Tamás nagyívû, a legkülönfélébb nyelvi elemeket rendkívül széles skálán megmozgató versei hiába jelzik a
szerzô erôs költôi potenciálját, a kötetben
megjelent alkotások felfokozott nyelvi szabadsága sajnálatosan éppen a tartalmilag egységes vers létrejöttének tart ellen, így azok
zavaróan koordinálatlannak, szétfolyónak
hatnak. Szôllôsy Balázsnak és Horváth
László Imrének egyaránt vannak jó pillanatai, ám (leszámítva talán utóbbi Bál után
címû versét) ezek gyakran nem tartanak ki a
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versek végéig, mondataik olykor elfáradnak.
Tatár Balázs János szövege pedig (CTRL+S)
találó alapötletbôl indul ugyan, de igen
hamar túlbeszéltté válik, több esetben viszont érezhetôen éppen e lelemény hiányzik,
ami miatt a rövidebb versei sem hagynak maradandó élményt az olvasóban. Végül Váradi
Nagy Pál és Mezôsi Miklós nyelvjátékos,
idônként anagrammatikusan építkezô szövegeik érzésem szerint nem képesek (többek
között említhetô) Parti Nagy-féle versalkotói
hagyományt igazán eredményesen továbbörökíteni.
Mindezzel együtt fenntartom a kritika
elején megfogalmazottak érvényességét,
egyúttal bizakodva, hogy Reményi József
Tamás és Turczi István szerkesztette versantológia fontossága további hasonló kiadványok megjelenésében is megnyilvánul majd.
A kötetben szereplôk mindegyike elindult
valamerre, néha nagyon más irányba, és nem
is azonos tempóban. Jelen esetben annyi állapítható meg, hogy a lehetôség többek számára adott, hogy érvényes, lényegi téttel bíró
költészetre találjon. Kérdés, hogy a késôbbiekben ki hogyan él majd vele.

Takács Tibor

Családok történetei

Családok, családfák, generációk. Szerk.
Bana József és Katona Csaba. Gyôr Megyei Jogú Város Levéltára—Magyar Országos Levéltár—Mediawave Alapítvány,
Budapest—Gyôr, 2007. 307 oldal + illusztrációk.

A 19. században nemzeti tudományként kialakult szaktudományos történetírás a
„nagy” emberek cselekedeteit, hôsöket állított a középpontba. A 20. században egyre
dominánsabbá váló társadalomtörténet különbözô irányzatai ezzel szemben a struktúrák és a hosszú idôtartam vizsgálatát
részesítették elônyben. A 20. század utolsó
harmadában azonban több helyen is megjelentek azok a törekvések, amelyek azt célozták, hogy adják vissza az embereknek a saját
történelmüket, tegyék emberarcúvá, és ami
még fontosabb, emberi léptékûvé a történetírást. Olyan irányzatok jelentkezése jelzi ezt
az igényt, mint az Alltagsgeschichte Németországban, a microstoria Olaszországban, vagy a
történeti antropológia az angolszász világban.
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A hôsök és a struktúrák mellett a történészek
„felfedezték” a „kisembert”, a „mindennapi”
embert. Újra felfedezték a családban élô embert is: a családfakutatások mellett valóságos
reneszánszát éli a „professzionális” családtörténet is.
A változások természetesen nem kerülték
el Magyarországot sem. Ezt jelzi a gyôri Mediawave Fesztivál keretében, Gyôr Megyei
Jogú Város Levéltára és a Magyar Országos
Levéltár közremûködésével 2007 májusában
megrendezett konferencia, illetve ennek elôadásait tartalmazó tanulmánykötet is. Az
egyik szerzô, Kövér György egészen világos
bizonyítékát nyújtja ennek: „Ha nehezen is,
mára a történetírás is kénytelen beletörôdni
abba, hogy nemcsak »nagy embereknek«
lehet biográfiája. S a családtörténetek sem
elégedhetnek meg az elôkelô vagy gazdag családok bemutatásával, a diadalmas felemelkedésekkel vagy bukásokkal, az apró
lépésekben felhalmozókat vagy a lépésrôl lépésre lesüllyedô generációkat is ismernünk
kell, hiszen a történelmi cselekvés ideje nem
korlátozható alkalmi, heroikusnak tûnô gesztusokra. A mikrotörténelem beköszöntével a
történetírás eddig anonim szereplôi is viszszakapják identitásukat és jelentôségüket.”
(165.) Kövér írása ennek megfelelôen egy tiszaeszlári telkes jobbágy, Papp Mihály családjával és leszármazottaival foglalkozik,
végigkövetve, miként sikerült házas zsellérsorból indulva pár évtized alatt 60 holdas
gazdacsaláddá válniuk.
A tanulmánykötet két írása még a parasztságnál is „névtelenebb” társadalmi csoportot, a cigányságot nevesíti, ráadásul
mindkettô gyôri cigánycsaládok történetét
igyekszik rekonstruálni. Bana József a város
környékén kóborló, majd Gyôrben letelepedett (letelepített) oláhcigányokkal foglalkozik, a több vajdát is adó Lakatos családot
állítva a középpontba. A gazdag levéltári és
sajtóanyagra épülô írásból megtudhatjuk,
hogy a helyi hatalmi szervek romákkal kapcsolatos magatartása nem sokat változott az
idôk során. A hatóságok egyrészt a többségi
társadalom normáinak megfelelôen, másrészt
a modern állam mindenkire kiterjedô felügyeleti igényébôl fakadóan már magának a
vándorlásnak, a kóborlásnak a tényét is kriminalizálták. Ez nem csupán fizikai kényszerben (helyhez kötés) jelentkezett, hanem
az ilyen életmód verbális megbélyegzésében
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is. Így a cigánykaravánok vándorlását,
mintha állatok lennének, „elcsatangolásnak”
nevezték, és nevezi — a források nyelvhasználatának kritikátlanul átvételével, sajnos —
Bana József is (39.). A másik tanulmány, Perger Gyula írása a gyôri cigányság egy másik
csoportjával, a szegkovács (iszkápás) cigányokkal foglalkozik. Pontosabban, egyetlen
szegkovács családot kísérel meg rekonstruálni, ami a források hiányossága és jellege
folytán nem egyszerû vállalkozás. A legtöbbször bemondáson alapuló anyakönyvi bejegyzések ugyanis sokszor még az illetô
nevével kapcsolatban sem nyújtanak szilárd
fogózkodót a történész számára. Az írást olvasva mégis úgy tûnik, az olvasó csak nyer
azáltal, hogy a kutató „bár családfát kutat, de
családi rózsabokrot talál” (234.).
Az emberléptékû történetírás igénye
abban is megmutatkozik, hogy elfogadva a
történész ember mivoltát, nem várja el tôle,
hogy tárgyát teljesen idegenül, szenvtelenül,
sine ira et studio vizsgálja. Sôt, azt is lehetôvé
teszi a számára, hogy a személyéhez legközelebb álló vizsgálódási tárgyat válasszon magának, azaz saját családjának a történetét. A
kötetben két írást lehet felhozni példaként.
Bódi Zsuzsanna tanulmánya a legkülönbözôbb helyekrôl induló életutakat mutat be,
amelyek egy salgótarjáni fodrászüzletben futnak össze. Az írás a kisiparossá válás több lehetséges útját vázolja fel egyetlen család
példáján, emellett a fodrászüzlet belsô életérôl is érzékletes leírásokat olvashatunk. Megtudhatjuk emellett, milyen lehetôségei voltak
egy szolgáltató kisiparosnak az államosítások
után, miként kényszerítették be ôket szövetkezetekbe. A szerzô a család(ja) történetét kiválóan helyezte bele a tágabb társadalom- és
köztörténeti kontextusba, bár az általános keretek a szükségesnél nagyobb teret kaptak.
Kossó Julianna és lánya, Cserven Sándor, valamint Bódi Béla élete ugyanis nem (csak)
mint egy nagyobb társadalmi csoport (cselédek, iparosok) képviselôjeként érdemelheti
ki a kutatók érdeklôdését, hanem önmagában, önmagáért is fontos és vizsgálódásra érdemes lehet.
A köztörténeti keretek nagy hangsúlyt
kapnak Katona Csaba tanulmányában is, aki
szintén saját felmenôinek, ük-, déd- és nagyapjának életútját vizsgálta, igaz, ô tanulmánya elején jelezte, hogy a család történetét
eleve a politikatörténeti kapcsolódásokkal

együtt mutatja be. Az imponálóan gazdag
forrásanyagon nyugvó írás legnagyobb erénye, élvezetes, már-már irodalmi stílusa mellet, az, hogy konkrét példán teszi világossá a
nemzeti identitás helyzetkonstruált, a személyes választásoktól függô voltát. Kabina
Ferenc (vagy inkább František Kabina) a
szlovák nemzeti mozgalom egyik ismert figurája volt, aki a szlovák nemzeti panteonba
is bekerült. Fia, Sándor azonban annyira
nem követte apja útját, hogy nevét is Katonára magyarosította, amiben óriási szerepe
volt annak, hogy apjával családi okok miatt
megromlott a viszonya, sôt a kapcsolatot is
megszakította vele. A harmadik generációhoz tartozó Gábor sorsa más szempontból tanulságos:
az
1956-os
forradalom
jászárokszállási eseményeibe bekapcsolódó
(vagy inkább abba belesodródó) ügyvédet
kétszer hurcolták meg ugyanazon vádpontok
alapján, és bár elítélni nem tudták, ügyvédként nem mûködhetett tovább.
Mind Bódi Zsuzsanna, mind Katona
Csaba kihasználta a rendelkezésükre álló
„családi levéltárak” adta lehetôségeket. Persze a családjukról, ôseikrôl való tudásuk nem
kizárólag iratokból származik, hanem a családi hagyományok, visszaemlékezések is közvetítették a számukra, amelyet aztán mint
saját tudást építettek be írásaikba. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ezekben az esetekben a
szerzô egyben forrásként is funkcionál, másrészt e szövegek a saját illetve a családi identitás szempontjából is értelmezhetôek.
Önmagukban már a címek is sokat mondóak: Bódi családját kisiparosként definiálja,
míg Katona — ôrizve a szlovák származást —
polgárként helyezi el családját (és ezáltal saját
magát) a társadalomban. De saját történetírói identitásáról is sokat elárul például írása
3. lábjegyzete, amelyben szinte tüntetôen tagadja meg a „kötelezô adatelemként” valakik
által megkövetelt emlékezettörténeti munkák citálását. (Megjegyzem, e munkák száma,
már a magyar nyelvûeké is, többre rúg annál
az 5—6-nál…)
Az elôbbiekhez hasonlóan szintén saját
személyes tudását, emlékezetét, tapasztalatát
használja forrásként Bolgár Dániel, aki egy
társasjáték és a társadalmi valóság viszonyát
vizsgálja a Gazdálkodj okosan! alapján. Egyrészt az érdekli, hogy milyen üzenetet közvetít a társadalom akkor, amikor a saját
idealizált képére megalkotta a játékot, más111
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részt pedig az, hogy a játékosok hogyan fogadták (be) ezt az üzenetet. Az elôbbi az egyszerûbb,
hiszen
a
játékszabályok
egyértelmûek voltak (s azok ma is), az utóbbival kapcsolatban azonban a források teljesen hiányoznak. Bolgár ezt a nehézséget azzal
küszöbölte ki, hogy saját játékosi tapasztalatát hasznosította, azaz az emlékezô és az
elemzô szerepét egyaránt magára osztotta. A
tanulmányból megtudhatjuk, miként tükrözôdött a létezett szocializmus valósága, milyen üzenetet közvetített a gyermekek
számára a rendszerrôl, és maga a játék miként
alakította a gyerekek magatartását a rendszerhez. Végkövetkeztetése: „a Gazdálkodj
okosan! célja ugyan éppen a »rend« megôrzése
volt, a recepciósajátságai miatt azonban
annak felszámolását mozdította elô.” (68.)
Sokkal fontosabbnak tartom azonban az írás
másik „üzenetét”, hogy „másként is el lehet
mesélni” (60.), tudniillik a kommunista diktatúra és a rendszerváltás történetét, amely
eddig kizárólag a felnôtteknek biztosította a
cselekvô és a kezdeményezô szerepét. Bolgár
meggyôzôen mutatta be, hogy a gyerekek is
aktív, politizáló lények, akiknek meg van a
saját történetük.
A kötet írásainak a többsége „hagyományosabb” témákat dolgoz fel, azaz vállalkozói, polgári családokkal, fôúri famíliákkal,
valamint a helyi elitekkel foglalkozik. Szécsényi Mihály egy cseh származású üvegkereskedô családról szóló írása — Katona
Csabához hasonlóan — szintén az egyéni döntések fontosságát hangsúlyozza az életútban.
Vagyis az egyén nem pusztán elszenvedi a
„külsô” erôket, hanem tudatos döntésekkel
alkalmazkodik a körülményekhez, és miközben reagál rájuk, maga is alakítja azokat. Halmos Károly a zsidó kereskedô Baumgarten
dinasztia felemelkedését és gazdagodását követi végig, és igazolja írása bevezetôjében
megfogalmazottakat, hogy a család története
az irodalmi díjat alapító Baumgarten Ferenc
személyétôl függetlenül is érdemes a kutatók
és az olvasók figyelmére. Két tanulmány is
foglalkozik a helyi gazdasági életben meghatározó szerepet betöltô dunántúli vállalkozó
famíliákkal: Csóti Csaba egy kaposvári vaskereskedô család három nemzedékének útját
meséli el, míg Márfi Attila a pécsi kesztyûkészítô Hamerli család történetéhez nyújt
adalékokat. Fôleg ez utóbbi írás igazolja,
hogy a különbözô vállalkozási formák kom112

binációja alapozhatta meg egy családi vállalkozás sikereit, hiszen a Hamerliek a kesztyûkészítés
mellett
vaskereskedéssel,
gépgyártással és telekügyletekkel is foglalkoztak, míg a család egy másik (igaz, kevésbé
sikeres) ága szállodát épített és üzemeltetett.
A családtörténet sokáig egyet jelentett az
arisztokrata illetve a nemesi családok történetének bemutatásával: ilyenre több példa
akad ebben a kötetben is. Így olvashatunk a
Sennyey család 16—19. századi történetérôl
(Farkas Andrea), a Szapáry családról (Pozsonyi József), és öt jász szálláskapitányi család
rekonstrukciós kísérletérôl (Tóth Péter).
Molnár András tanulmányának különlegességét az adja, hogy a Batthyány família történetét a mártír miniszterelnök, Batthyány
Lajos szemszögébôl vizsgálja. Tágabb összefüggésben, az arisztokrácia a közéletben való
visszaszorulásának kontextusában vizsgálta a
Széchényi családot, különösen annak házassági kapcsolatait a reformkortól a második
világháborúig Ballabás Dániel. (Habár igazság szerint írásának kiindulási pontja nem
teljesen világos, az tudniillik, hogy milyen
„szükségszerû megrázkódtatásokat” okozott
a „polgári átalakulás” a „rendi” társadalom
„csúcsán” álló arisztokrácia számára.)
Ódor Imre tanulmánya — a vármegyei elit
címén — a török megszállás alól felszabadult
Baranya megyei hivatalt viselô köznemesi
családjairól ad kimerítô összegzést. Miután a
területet a nagybirtok túlsúlya jellemezte,
melyek tulajdonosai nem éltek a vármegyében, a helyi vezetés egy alig kéttucat birtokos
köznemesi családból álló kör kezébe került.
A szerzô megállapítása szerint a hivatalviselés nem csupán a helyi döntéshozatalba való
beleszólást eredményezte, hanem stabil és kiszámítható bevételi forrást jelentett még a
középbirtokosok számára is. Dominkovits
Péter egy dunántúli megyeszékhely, egyben
püspöki uradalmi központ, Szombathely 17.
századi hivatali elitjérôl, konkrétan a bírákról készített elemzést. Rövid historiográfiai
áttekintést követôen bemutatja a város 17.
században elfoglalt helyzetét, majd a bíróválasztás rendszerét tekinti át, és ismerteti a
megválasztott bírák személyi és családi viszonyait. Megállapítja, hogy bár egy-egy család nem tudta több generáción át kisajátítani
a bírói pozíciót, egyre inkább az lett a jellemzô, hogy egy néhány fôbôl álló szûk kör
tagjai váltották egymást a poszton.
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A tanulmánykötet egyik legizgalmasabb
írása kétség kívül Pintér Mariann írása, aki
egy kassai „úri középosztálybeli” családból
származó, Franciaországban letelepedett jogászprofesszor, Pallaghy-Thewrewk Attila
naplóit, feljegyzéseit elemezte. Írásával fel kívánta hívni a figyelmet arra, hogy a személyes jellegû narratív források értékes adalékul
szolgálhatnak a családtörténeti kutatásokhoz,
hiszen a családtagok személyisége, egymáshoz fûzôdô viszonyuk kizárólag az anyakönyvek alapján nem kutatható. A
tanulmány érdeme emellett, hogy az életfeljegyzéseket abból a szempontból vizsgálja,
hogy miként fejezik ki írójuk identitását, mit
lehet belôlük megtudni egy középosztályi
család önazonosságáról, világképérôl, értékrendjérôl. Az ilyen és ehhez hasonló kutatások mindenképpen hozzájárulnak ahhoz,
hogy a nemesi eredetû („úri”) középosztályról, a dzsentrirôl a magyar történetírásban
rögzôdött képet árnyalja, sôt, segíthet az ettôl
való teljes elszakadásra, és új társadalomtörténeti diskurzusok kialakítására.
Itt és most természetesen nem volt lehetôség a kötet valamennyi írásáról részletes és
kimerítô ismertetést adni, ám — remélhetôleg
— így is nyilvánvalóvá, hogy a tanulmánygyûjtemény nagyban gyarapíthatja ismereteinket, és hozzájárulhat annak a —
Gecsényi Lajos „bevezetô gondolatai” között
feltett — kérdésnek a megválaszolásához,
hogy „kik voltak ôseink, mit csináltak, honnan jöttek”.
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A Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása címû tanulmánykötetrôl

(Szerk. Murányi István, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008)

A kötet a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum kezdeményezésére és az ÉszakKelet Magyarországi szenvedélybetegségeket
megelôzô Egyesület „Egészségmagatartás kutatás nyíregyházi középiskolások körében”
pályázat alapján, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium támogatásával készült, s a projekt kutatási eredményeit tárja az olvasó elé.
A tanulmánykötetben több szerzôtôl olvashatunk olyan aktuális témákról, mint például
a tizenévesek drog- és alkoholfogyasztási szo-

kásai a szubjektív jóllét tükrében; a rizikómagatartás szociokulturális háttere; a nyíregyházi fiatalok szubjektív jóllétének
szociodemográfiai jellemzôi; továbbá arról,
hogy a középiskolások körében milyen táplálkozási zavarok jelennek meg; a serdülôk
rizikómagatartását és szubjektív jóllétét milyen családi szocializációs hatások befolyásolják. A tanulmányok elôzménye a 2006.
október-november hónapjaiban lezajló online kitöltéses kérdôíves vizsgálat volt, mely
az iskolai informatikatanárok közremûködésével Nyíregyháza város kilenc középfokú
oktatási intézményében a tanulók 3633 fôs
mintáján zajlott, mely reprezentatív értékû.
Az alkalmazott kérdôív a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által támogatott iskoláskorúak egészségmagatartását vizsgáló
nemzetközi összehasonlító HBSC (Health
Behaviour in School-Aged Children) kutatás
standard kérdôíve. A kérdôív lehetôséget
nyújt a fiatalok egészsége szempontjából
meghatározó jelentôségû környezeti tényezôk (családi körülmény, iskolai közérzet, személyközi viszonyok stb.) feltárására,
valamint az egészségi állapotra jellemzô magatartások mintázatának leírására. A kötetben olvasható tanulmányok a következô
területeket vizsgálták: családi, szociális háttér; társas kapcsolatok, kommunikációs lehetôségek; táplálkozási szokások, mozgás,
étkezési zavarok; dohányzás, alkohol-és
drogfogyasztás; szexuális szokások, egészségmagatartás; érvényesülés, közérzet az iskolai
színtéren belül; egészségkép; testkép; lelki
állapot.
Elsôként Horváth Rita átfogó és részletes
elemzését (Tizenévesek alkohol-és drogfogyasztási típusai és a szubjektív jóllét) olvashatjuk,
melyben a szerzô az alkohol- és drogfogyasztás mintázatainak leírása mellett a szubjektív
jóllét szintje és a fogyasztási típusok közötti
kapcsolatra koncentrál. A tanulmány a serdülôkor pszichológiai jellemzôinek számbavételével indul, s alátámasztja a „viharos
serdülôkor” elnevezést. Ez az életszakasz a
káros szenvedélyek kipróbálásának szakasza,
mert az identitását keresô serdülô a határokat is keresi, és megkérdôjelezi a társadalom
által elfogadott értékeket is. A cikk a szakirodalom áttekintése során bemutatja a magyarországi alkohol- és drogfogyasztással
foglalkozó epidemológiai kutatásokat, és a
vizsgálatokban kapott eredményeket, vala113
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mint az idôbeli változásokat. Majd felvázolja,
hogyan alakulnak a szubjektív jóllét egyes aspektusai a serdülôkorban, milyen összefüggéseket találtak a szubjektív jóllét szintje és a
serdülôkori szerfogyasztás között. Végül az
alkohol- és szerfogyasztási típusok feltérképezését mutatja be.
A tanulmány a 2003 ESPAD (European
School Survey Project on Alcohol and Other
Drogs — Európai Iskolavizsgálat a középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztásáról,
valamint dohányzásáról) vizsgálatok publikált eredményeit veti össze a 2006 ôszén végzett nyíregyházi vizsgálat eredményeivel.
Óvatosságra int az összehasonlításnál, mert
az ESPAD 16 éveseinél tavasszal volt a vizsgálat, ez pedig ôsszel, tehát ezek a diákok már
átlagosan fél évvel idôsebbek, másrészt pedig
csak a Nyíregyházán középiskolásokat vizsgálták, és ebben a régióban már régebben kimutatták, hogy az országos átlagnál
alacsonyabb azoknak a fiataloknak az aránya,
akik használtak már életükben drogot. A
mintába 2 gimnázium, 4 szakközépiskola és 3
szakiskola 9 került be random módon Nyíregyházáról.
Az alkohol- és drogfogyasztás elterjedésének vizsgálata azt mutatta, hogy 2006-ban a
nyíregyházi középiskolások 16 éves tanulói
közt alacsonyabb a szerfogyasztás elterjedtsége, mint az ESPAD vizsgálatban. Jelentôsen alacsonyabb volt a droghasználat
elterjedtsége 2006-ban Nyíregyházán, mint
2003-ban Magyarországon. A szerzô azonban ismét óvatosságra int a következtetések
levonását illetôen, melynek oka a jelentôs
mintatorzulás, a bevallás mértéke alacsonyabb lehetett a korábbi vizsgálatokhoz képest. Ezt követôen az alkohol- és
drogfogyasztási szokások alapján kialakított
fogyasztási típusok és a szubjektív jóllét kapcsolatára vonatkozó eredményekrôl olvashatunk, miszerint a szubjektív jóllét egyes
összetevôi összefüggésben állhatnak a fogyasztási típusokkal. A droghasználó serdülôk kevésbé elégedettek az életükkel,
alacsonyabb a kortársaik általi elfogadás,
gyakrabban számolnak be testi és lelki tünetekrôl, depressziós hangulatról. A nyíregyházi fiatalok vizsgálatai alapján arra
következtethetünk, hogy a serdülôk körében
az alkoholfogyasztás szélsôséges formáinak
gyakori elôfordulása önmagában nem utal alkalmazkodási zavarra, nem csökkenti a szub114

jektív jóllét szintjét.
Huszti Éva és munkatársai a fiatalok rizikómagatartásának, valamint a családi és baráti kapcsolatok, az iskolai környezet és
szabadidô felhasználásának kapcsolatát
elemzi ok-okozati modell felállítása alapján
A rizikómagatartás szocio-kulturális háttere serdülôk körében címû írásban. A tanulmány a
függôsséggel terhelt életutak miértjeinek feltérképezéseivel vezeti be a témát, melynek
közös jellemzôje a tartós hiány stációja. Ezalatt értjük, hogy valamely szükséglet tartósan
nem képes kielégülni az egyén társas kapcsolatai által. Bár hiányokkal, kielégítetlen szükségletekkel, kisebb-nagyobb problémákkal
mindenkinek meg kell küzdenie a hétköznapokban, de megfelelô problémamegoldó képesség, konfliktustûrés és kezelés képessége,
jó döntések, természetes támogatószerek
(család, barátok) sokak számára hosszútávon
biztosítják a kiegyensúlyozott, önálló életet.
A családi kapcsolatok minôségére vonatkozó kutatások eredményeként a szerzô elmondja, hogy a nyíregyházi fiatalok családi
relációi nem térnek el lényegesen az országosan tapasztalhatóktól. A vizsgálat a tájékozott-demokratikus nevelési elvet hozta ki
gyôztesnek. A baráti kapcsolatokat tekintve
a nyíregyházi fiatalok nemcsak nagyszámú
baráti kapcsolatokról számolnak be, hanem
intenzív barátságokról. Ezek az együttlétek a
hétköznapok délutánjaira tehetôk. A baráti
társaságok kellemetlen hozadéka, hogy a
nyíregyházi fiatalok majdnem fele dohányzik, egyharmada pedig alkoholt is fogyaszt.
Az iskolai viszonyok tekintetében a megyeszékhely diákjainak 10%-a egyáltalán
nem szereti az iskoláját. A tanárokat átlagosan pozitívabban megítélôk többen vannak, a
válaszadók harmada szerint a tanárokat nem
érdekli, hogy milyen a személyiségük. Majd
rátér a szerzô a szabadidô passzív és aktív formáinak vizsgálatára. A vizsgált fiatalok tanítási napokon viszonylag sok idôt töltenek
passzív szabadidôs tevékenységgel; napi 2-3
órát tévéznek. A számítógépes játékok nem
túl népszerûek körükben. Ezzel szemben
csak a válaszadók 27.8%-a végez tartós és
rendszeres testmozgást, és minden második
fiatalról elmondható, hogy nem kellôen
aktív. Szignifikáns az összefüggés, hogy a fiatalok annál valószínûbben dohányoznak és
isznak mértéktelenül, minél nagyobb a társaságukban a részegeskedôk aránya. Megál-
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lapítja azt is, hogy a szexuális élet elkezdésére
legerôsebb hatása az iskolai légkörnek van. A
szerzô összegzésképpen elmondja, hogy a városban élô fiatalok szabadidôs szokásai nem
mutatnak lényeges eltérést a tendenciáktól.
A rizikómagatartás hátterében a szülôkkel
való viszony és iskolai légkör hatása mutat
pozitív befolyásolást, a barátok viszont negatívan hatnak a diákok rizikómagatartására.
Pénzes Mariann tanulmánya a szubjektív
jóllét jellemzôinek fontosabb szociodemográfiai szempontok (nem, iskola típus, életkor)
szerinti elemzésével foglalkozik. Az írás elején a szerzô a szubjektív jóllét fogalmát vizsgálja, mely a WHO szerint a lelki egészség a
jóllét olyan állapota, amelyben az egyén meg
tudja valósítani az elképzeléseit, meg tud birkózni stresszhelyzeteivel, termékenyen képes
dolgozni és hozzá tud járulni a közösségi élethez.
A nyíregyházi kutatás a következô kognitív területeket vizsgálta: élettel való elégedettség, énkép, testkép, szociális elfogadottság. Összehasonlítva az országos átlaggal elmondható, hogy megyénk fiataljai kevésbé
elégedettek a magyar fiatalokhoz képest. Ezt
a tényezôt az iskolatípus erôsen befolyásolja:
a szakiskolások a legelégedetlenebbek. Erôs
befolyásoló tényezônek tûnik még a szülôk
iskolai végzettsége is. A pszichoszomatikus
tünetek elôfordulása általánosnak mondhatóak. Mindkét nemnél a fáradtság, kimerültség, idegesség, rosszkedv és a fejfájás fordul
elô a leggyakrabban. A nyíregyháziak körében viszont gyakoribb a fáradtság és az alvászavar, aminek következménye a kifáradás,
alacsonyabb szellemi teljesítmény, ingerlékenység. Összességében a Nyíregyházán élôk
átlagosan jó közérzettel rendelkeznek.
Túry Ferenc és munkatársai írásukban az
evésre és a testsúlyra vonatkozó adatokat
vizsgálják, bemutatva az evéssel kapcsolatos
patológiás jelenségeket. A táplálkozási magatartás zavarai közül kiemeli az Anorexia Nervosát (AN) és a Bulimiát (BN). A nyíregyházi
vizsgálat kérdései érintették az érkezési szokásokat, az antropológiai és a szociodemográfiai adatokat, a saját test szubjektív
megítélését. A felmérésben részt vevôk korátlaga 16 év volt. Soha nem reggelizik a fiúk
34, a lányok 41%-a. A fogyasztás tekintetében
magas az aránya az édességeknek és a cukrozott üdítôknek. A diákok 7%-a éhezik. A fiúk
9%-a, a lányok 23%-a fogyókúrázik. A lányok

körében kevesebb arányú a kóros soványság,
mint a fiúk körében. A tanulmány végén a
szerzôk egy új táplálkozási zavart említenek:
az orthorexia nervosát, amely az egészséges
ételtôl való függôséget jelenti. Ez esetben az
étel minôsége a kényszeres megszállottság
tárgya. A szerzô felhívja a figyelmet az AN
veszélyeire, hiszen a kóros soványság felismerésében a testnevelés óráknak nagy jelentôsége van. Egyéb tünetei lehetnek még: a
gyermek elkülönülése étkezéskor, feltûnô diétázás, hányás nyomai, fogyás, mozgásos hiperaktivitás. A tanár észlelheti a fejlôdésbeli
lemaradást, társaktól való izolációt, így már
gyanú esetén is feltétlenül beszélni kell a szülôkkel, hiszen az együttmûködés nagyon lényeges.
Murányi István írása a családi szocializáció különbözô jellemzôinek (családstruktúra,
szülôk iskolázottsága és nevelési stratégiája)
a szubjektív jóllétre és a rizikómagatartásra
gyakorolt hatását többváltozós módszerrel
vizsgálja. A kutatásban a családi kapcsolatok
minôségének vizsgálata során részletesen elemezték a családszerkezetet és a családi kapcsolatokat, valamint a szülôk informáltságát
és a gyermeknevelési és büntetési attitûdöket.
A nyíregyházi adatfelvétel során mért
szubjektív jóllét egyes komponenseit és a rizikómagatartás indikátorait (dohányzás, alkohol, drog) függô változóként, míg a családi
szocializáció néhány jellemzôje magyarázó
változóként szerepeltették. A következô magyarázó változókat sorolja fel a szerzô: szülôk
iskolai végzettsége, családi strukturális jellemzôk, szülôkkel való viszony jellemzôi
(szülô-gyermek kommunikáció, szülô informáltsága), szülôk nevelési stratégiája, büntetési eljárások. Függô változóként a szubjektív
jóllét komponenseit: dohányzás, alkohol-és
drogfogyasztás, testtel való elégedettséget
említi. Az eredmények értelmében a nyíregyházi középiskolások annál inkább elégedettek az életükkel, minél inkább megértô
nevelési stílust tulajdonítanak szüleiknek.
Azok a fiatalok, akik a szerfogyasztástól sem
zárkóznak el, inkább elégedetlenek az életükkel és a testükkel, emellett a pszichés és a
szomatikus tünetek értéke is meghaladja a
mintára jellemzô átlagot. Az eredmények
egyértelmûen igazolták, hogy az elsôdleges
szocializáció terepének tekinthetô családban
zajló nevelés tartalmi és stratégiai jellemzôi
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erôteljesen differenciálják a fiatalok testi és
lelki elégedettségét.
A tanulmánykötet zárógondolata lehetne
e recenzió zárszava is, mely szerint a megértésre, kooperációra és érzelmi melegségre
épülô szülôi nevelés szükséges feltétele a kiegyensúlyozott, önmagával elégedett és pszichoszomatikus tünetektôl mentes gyermeki
léleknek.

Antal Balázs

A klasszikus gyerekvers útja

Fecske Csaba: Tolvaj szél. Gyôrfi
András illusztrációioval. Holnap
Kiadó, Budapest, 2008, 93 o., 2500
Ft.
A Tolvaj szelet kézbe véve az embert azonnal
ismerôs jó érzés fogja el. Otthon érzi magát
egycsapásra — már a formátumból, a grafikákból, az ’agate’-betûtípusból érzi, gyerekkorának kedves világába érkezett, olyan
oldalaihoz a magyar versírásnak, amelyek
„elôdei” valahogyan mégiscsak hozzájárultak
ahhoz, hogy az irodalmat megszerette. És ha
beleolvas a versekbe, érzése csak egyre erôsödik. A kötet igényessége arra is rámutat, milyen termékeny, ha a kiadó a szerzô mellé
állva mindent megtesz, hogy a kiállítás valóban méltó legyen. Márpedig Fecske Csabának idén van miért méltóan ünnepelni.
Egyrészt, mert kerek évfordulóhoz érkezett,
másrészt mert idén József Attila-díjjal ismerték el írói-költôi tevékenységét, aminek régesrég ideje volt már. S e kötet valóban olyan
is lett, amilyen jeles alkalmakhoz dukál.
Fecske gyerekek számára íródott költeményeit válogatta össze e kötetbe — már ha
egyáltalán van olyan, hogy gyerekvers, nem
csak, ahogy mondani szokták, egyszerûen jó
vers van. Hiszen, ahogy számtalan fogalmunk utóbbi idôbeni megkérdôjelezése esetében, mindannyian érezzük, tudjuk, mi ez,
de érvényes fogalmakkal leírni már nehezen
menne. Mindenesetre Fecske míves költészete, bölcs, mértékletes arányérzéke, választékos modora, ügyes játékossága olyan
szövegekben mutatkozik meg ebben a gyûjteményben, melyek nyelviségükben, témáikban alkalmasak a legkisebbek figyelmét is
felkelteni és lekötni — s Gyôrfi András grafikái remekül passzolnak e dologhoz. Jelentem, a kötet mûködik, jelen recenzió
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elkészülésének komoly hátráltatója volt,
hogy a gyerekeim kezébôl alig bírtam kiszedni. És most is sietnem kell, mert várják
vissza.
A kötet két részre oszlik — egy formailag
és tematikailag vegyesebb, terjedelmesebb
elsô részre, s a kötet végén, Állat-tár cím alatt
futó rövid „állatversekre”. A két rész tulajdonképpen kiegészíti egymást, majdhogynem észrevétlen olvadnak össze, a külön cím
is csak egy grafikán tûnik fel (és a tartalomjegyzékben). Utóbbi állatversek direktek, tömények, poénosak, a „mûfaj” hagyományainak szigorú követôi, bár a weöres-i tradíció
tulajdonképpen a kötet mindkét felén érezhetô. Fecske tiszteleg is, meg nem is viszi túlzásba — nem Weöres újraírások érezhetôk,
hanem egy fontos hagyomány továbbgondolása.
Kukorelly Endre Samunadrág címû gyekerekverskötetében egy új poétika lehetôségeit
vetette fel, mely a posztmodern líra gyakorlatában próbál meghonosítani egy olyan beszédmódot (és itt, jellemzôen, fel is lehet
cserélni a ’poétika’ s a ’beszédmód’ szavakat),
amely a jellegzetesen elôzetes tudást, -olvasottságot feltételezô olvasói helyzetet egy
ezzel nem rendelkezô befogadói közegre próbálja kiterjeszteni. Hogy a Samunadrág bölcsészek olvasmánya (lesz)-e, vagy gyerekeké,
nem tudom. Az már biztosabb, hogy a magyar tradíciótól — a Csillagszedô Márió példájából látnivalóan — kevésbé távoli
skandináv-típus Kiss Ottó kezén igen jól
mûködik — s ez a költészet egyfajta köztes
helyzetben van a tradícionális és a posztmodern kísérletezô-jellegû gyerekversírás között. A kísérletezés, az újító szándék jelzi,
hogy nem csak egy formálható, izgalmas beszédmód a gyerekvers, hanem az olvasóformálásban is jelentôs szerepet tulajdonítanak
neki fontos alkotók. Azt hiszem, az ideális állapot a tradíció és a kísérletezés egymáshoz
közelítése lehet, ha kell egyáltalán ilyesmi
fejlôdés — noha szükségszerû. Hiszen itt
aztán valóban ösztönös olvasásról van szó,
egy gyereket kevéssé lehet meggyôzni arról,
hogy ezt bizonyos elméleti iskolák szerint
hülyeségnek kell tekinteni és idejétmúltnak,
amaz viszont korszerû stb. Itt egy valamit
kell tudni: verset írni, de azt nagyon.
És Fecske Csaba verset írni aztán tud.
Régi motoros a gyerekvers-szakmában, a kilencvenes évek végi „felfutás” ôt már bent ta-

lálta, folyamatosan onnan „belülrôl” próbál
újítani, s nagyon jól csinálja. Pontosan tudja,
mitôl döglik a légy: gyerekekhez közeli témavilág, amely maximálisan tiszteletben
tartja a gyermeki értelmet, a formaérzéket
pedig ügyesen és szinte észrevétlenül finomítja. Rímei ügyesek, csalafinták, a szövegeket olvasva pedig többször jut az olvasó
eszébe pl. Pilinszky (méghozzá nem is a
meséi), mint más, talán jobban ide illônek
gondolható alkotók (pl.: a Tücsök c. darab
kezdôsoraiban: A hallgatózó kertben…). A
klasszikus gyerekversekben folyton elôtûnô
népi-népies mesevilágnak nyoma sincs —
mint ahogy a gyerek is megváltozott, kapával-kaszával, szénával-szalmával már alig tud
mit kezdeni. A forma gyakran idéz egyszerûséget, a mondanivaló ritkán — és ebben
Fecske például nagyon weöres-i tud lenni.
A fecskei gyerekolvasó: városi. Szülei elfoglaltak. Tud mit kezdeni a munkahelyi
ügyekkel, a felszínes veszekedésekkel, melléje ô is odaordítja magát (pl. az egyik legtalálóbb darabban: Esti mûsor — ami már
címében is jelzi, milyen finoman használ fel
klasszikus „felnôttverseket” is Fecske Csaba:
Anya mosogat, / apa olvas. / én pedig ordítok. //
Mintha könyvbôl / olvasnám. / Ha unom, / fordítok. // Apa is fordít. / most anya ordít. — s e szöveg, mint látható, a skandináv-típusú
gyerekversnek rímmel, lüktetéssel feldúsított-honosított változataként is elgondolható
akár). Nyitott, játékos és fogékony. Vagyis
épp olyan, mint akármely más gyermekolvasó, de van ebben valami klasszikus gyer-
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mekeszmény mégis. Már nem nagyon szól
azoknak, akik Harry Potterért rajonganak
(persze valószínûleg életkorban is más csoportot képez le), természetszerûleg lassabb,
nyugalmasabb, „akciói” kedélyesebbek, és
persze mulatságosabb az egész. Egyfelôl ráhibázik a mai gyerek-képre, másfelôl helyenként nem találja meg — de a versekkel való
foglalkozásnak mindenképpen kell legyen
szülôi ráhongoló elôélete, anélkül ez nem
megy. A Tolvaj szél dirib-darabjai olvasáskezdô-jellegûek is lehetnek, s az azon már túl
levôk is elszórakozhatnak velük. Egy négyéves, aki mondjuk nem a Fókuszon növekedett eleddig, már remekül szórakozik rajta —
a felsôhatárt a gyerekek között egyelôre teszteletlen hagytam, egy nagy ugrással, felnôttfejjel magam szórakoztam rajta.
Fecske Csaba egy, a klasszikushoz közeli
utat mutat a gyerkeversnek, csalhatatlanul.
Az ember bízhat a könyvben, a versben — ha
egyszer a gyerek kézbe veszi, nem teszi le
hamar, ha megvan benne az alanyi fogékonyság. Fecske könyve könyvreszoktató, könyvmellett-tartó.
S ennél nagyobb eredmény vajon kell-e?
A rovat állandó támogatója:
Tanáruda Könyv - Tankönyv Centrum
Nyíregyháza, Bercsényi utca 5.
Novella Könyvesbolt
Mátészalka, Bajcsy-Zsilinszky út 23.
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