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Versek közelrõl        ///       Kamasz panasz – új sorozat a tatai könyvtárban

Tatán, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban ismét találkozhattunk a neves
mûvészekkel, a Balla Zsófia és Báthori Csaba író-költõ házaspárral, az Egy
csészényi hang címû sorozat november 13-ai elõadásán. 

Ezúttal délután három órakor kezdõdött a rendezvény, a diákságra
való tekintettel, s meg is töltötték a nézõteret a fiatalok. A mûsor elején
a Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek muzsikája hangolta rá a
megjelenteket a várható költõi élményre. Az õ bevezetõ zenélésük
után három vers került sorra, három olyan költõ mûve, akik között
semmi kapocs nincs – látszólag –, ám ezúttal is kiderült a mû-
vek behatóbb vizsgálata, elemzése során, hogy léteznek olyan
rejtett kötõdések, áthallások, lelki hasonlóságok, melyeket
felületes szemlélõ észre sem vehet. Így feltárva, megvilá-
gítva azonban, ahogyan ezen a délutánon történt, min-
denki számára világossá váltak ezek a rejtett erõvona-
lak. Tompa Mihály, Dsida Jenõ és Ted Hughes egy-
egy költeménye szólalt meg a két mûvész tolmácso-
lásában és váltak egymást kiegészítõ, fontos em-
beri életérzéseket ábrázoló testvérmûvekké. 

Nemcsak a fiatalok számára volt élvezetes
a délután, hanem a szép számmal megjelent
felnõtt hallgatóknak is új, eddig nem ismert
értékeket és költõi finomságokat mutat-
tak fel az elõadók. A sorozat következõ
mûsora december 12-én lesz, amikor
Tóth Zsókát köszönthetjük az irodal-
mi kávéház sorozatban. ■

Ezt az elõ-
adást nem

lehet leírni:
meg kell hall-

gatni! – merült
fel bennem a gon-

dolat Zacher Gábor,
a médiából már jól is-

mert toxikológus elõ-
adása után. Lefegyverzõ

õszinteség, korrekt kemény-
ség és mindenekfelett friss

humor. 
2012. október 13-án, szom-

baton délelõtt indult könyvtárunk
új sorozata, mely a nehéz éveket élõ-

ket, a kamaszokat célozta meg. Az õ
gondjaikkal foglakozik, s lehetõség sze-

rint megpróbál segíteni nekik és szüleik-
nek a sok profi elõadó. Elsõsorban pszicho-

lógusokat hívtunk meg, de szót kapnak a so-
rozatban képzett pedagógusok is. Az elsõ elõ-

adásra megtelt a mûvelõdési ház színházterme, s
ami még ennél is fontosabb: a nézõk háromnegye-

de az érintett korosztályból került ki. Végig feszült
figyelemmel kísérték az elõadást, s a fel-felhangzó he-

lyeslõ szófoszlányok igazolták az elõadót: valóban hús-
ba vágó dolgokat feszeget. A délelõtt folyamán elhang-

zott, hogy mi az a néhány alapvetõ dolog, amit kötelezõ
volna betartani. Ezek: 1. a családon belül az állandó érték-

rend kijelölése, 2. a szabályok, melyeket maguk a szülõk is
kénytelenek legyenek betartani, 3. tanuljon meg nemet mondani

a fiatal, s csak azok véleményére adjon, akiket maga is értékmérõ-
nek tekint, s a 4. pont talán a legfontosabb: a családon belüli kom-

munikáció súlya és állandósága. Problémás helyzetben hatástalan a
fenyegetés, ha a felnõtt maga nem ad megfelelõ szociális mintát. 

A kommunikáció hiánya a kamasz végzetes bezárkózásához vezethet. Az
álkérdések csak rontanak a helyzeten, ha nincs mögöttük igazi érdeklõdés,

és ha a fiatalra szánt idõ csak napi néhány percben mérhetõ. Néhány elutasí-
tás – mint például: „most nem érek rá”, vagy: „nem látod, hogy dolgozom” –

elég ahhoz, hogy elhúzódjon, s adott esetben ne is próbálkozzon többször a fia-
tal. Bezárkózik, és már sokkal nehezebben nyitható meg ismét, mint annak elõtte.

Igazán fontos, hogy a szülõk példaképként szerepeljenek a gyerek szemében. Akkor
válnak hitelessé a figyelmeztetések, ha látja, hogy a felnõttek is azonos normák betar-

tása szerint élnek, így õ is elfogadja, követi azokat.
Nem könnyû feladat serdülõket nevelni, de talán egy kis segítséget mi is tudunk nyúj-

tani ezzel a sorozatunkkal a nehézségekkel küszködõ fiataloknak és szüleiknek. 
Programunk a TÁMOP-3.2.13-12 jelû pályázat támogatásával valósult meg. ■


