
Van-e élet a Harry Potter után? – tették fel a kér-
dést mindazok, akik a varázslótanonc gyõzelmé-
nek hétkötetes krónikájában látták a lehetõséget,
amely majd stílszerûen mintegy varázsütésre
könyvolvasóvá teszi a tévén és számítógépes játé-
kokon nevelkedõ, „botrányosan nem olvasó” nem-
zedéket. Tanárok, szülõk, gyermekpszichológu-
sok, könyvtárosok, minden rendû és rangú „köny-
ves emberek” nem véletlenül vélték megtalálni a
megoldást egy olyan regénysorozatban, amely
mintegy vegyíti az angolszász ifjúsági regény
összes hagyományos sikerreceptjét, a fantasy vilá-
got ötvözi az iskolaregénnyel, a klasszikus és kel-
ta mitológiai elemeket a hétköznapi tárgyakkal, a
felnõtté válás történetét a világ megmentésének
történetével. 

A Harry Potter-sorozatnak köszönhetõen jelent
meg a munkába menet a buszon elmélyülten gye-
rekirodalmat olvasó felnõtt figurája is, aki testi való-
jában szinte rákényszeríti a teoretikust, hogy új ren-
det vágjon a kategóriák között, és új szempontok
szerint kezdjen gondolkodni a gyermekirodalomról.
A Harry Potter-sorozat utolsó részének (Harry Potter
és a halál ereklyéi) speciális felnõtt kiadása már na-
gyobb számban fogyott, mint a gyermekeknek szánt,
színesebbre dizájnolt változat, a becslések szerint
ekkor már az olvasóközönség hatvan százaléka a
(többé-kevésbé) „fiatal felnõtt” kategóriába tartozott.
A fordított jelenség, a felnõtt könyvet hozzáférhetõ-
vé tett, általában leegyszerûsített, rövidített formá-
ban olvasó gyerek természetesen korábban is léte-
zett, eredetileg sem Gulliver utazásait, sem Robin-
son történetét, sem a Nagy indiánkönyvet nem gyer-
mekolvasóknak írták.66
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Kiindulópontom az,
hogy ezt 
az olvasóközönséget
olyan mûvekkel lehet
megszólítani, amelyek
nemcsak a korosztály
sajátos problémáit 
képesek megjeleníteni,
de valamiképpen 
az olvasóik világról való
tapasztalatát, 
kommunikációs 
és gondolkodási 
mintáit is tükrözik.
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Az ifjúsági kultúra cselekményesítése 
kortárs magyar ifjúsági regényekben



A gyermekirodalom népszerûségének gyors növekedése az ezredfordulón rövide-
sen meggyõzte a kultúra különféle területein mûködõ „kapuõröket” is arról, hogy a
korábban világosnak hitt elkülönülés felnõtt- és gyermekirodalom közt eltûnõben
van. Sorra kerültek fel a Man Booker-díj vagy a Costa- (korábbanWhitbread-) díj je-
löltjei és kitüntetettjei közé olyan munkák, amelyek pár évtizeddel korábban még
egyértelmûen a gyengébb kistestvérnek számító „ifjúsági irodalom” kategóriába ke-
rültek volna. Yann Martel Pi élete, Salman Rushdie Luka és az élet tûze, Mark
Haddon A kutya különös esete az éjszakában vagy Kazuo Ishiguro disztopikus isko-
laregénye, a Ne engedj el! „felnõtt” irodalom vagy „gyermekirodalom”?

Ez utóbbi kifejezés önmagában problematikus, a „gyermekirodalom” tágabb értel-
mezésben magában foglalja ugyan mindazt, amit a hivatalosan nagykorúnak még
nem számító olvasóknak szánnak, de létezik a „kamaszirodalom”, „ifjúsági iroda-
lom” kifejezés is, amely nagyjából azonos az angolszász kritikusok „young adult lit-
erature” (fiatal felnõtt irodalom) terminusával. Vagyis olyan irodalom, amelyet mint-
egy 12 és 18 év közötti fiataloknak írnak, és amely többnyire problémafelvetésében,
nyelvében, témáiban igazodik a korosztály speciális igényeihez. 

A fiatalkor önálló struktúraként való felfogása viszonylag új jelenség, hiszen az a
gondolat, hogy a kamaszkor, serdülõkor, „fiatal felnõtt kor” saját jellemzõkkel bíró,
noha naptári pontossággal nem behatárolható idõszak valahol a gyermekkor és a fel-
nõttkor között, nemigen fordulhatott meg az emberek fejében egy olyan társadalmi
berendezkedésben, amelyben gyakorlatilag egyik napról a másikra váltak felnõttek-
ké a gyermekek, mihelyst munkába álltak. A mezõn kaszáló tizenéves, az inasnak
adott vagy cselédnek beálló gyermek már gyakorlatilag felnõtt volt, felnõtt munkát
végzett, felnõtt felelõsségekkel (noha többnyire nem felnõtt bérezésért). A huszadik
század elsõ feléig nem beszélhetünk olyan körülményekrõl, amelyek lehetõvé tették
volna a jellegzetes ifjúsági kultúra megjelenését, a kamasz- és serdülõkor megélését.
Ehhez ugyanis elengedhetetlenül szükséges az is, hogy a fiatalok egymás társaságá-
ban tartózkodjanak hosszabb idõn keresztül (például gimnáziumi tanulmányok so-
rán), márpedig a felsõfokú iskoláztatás a huszadik század elejéig/közepéig a társada-
lomnak csupán szûk rétege számára volt elérhetõ. 

Az ötvenes években jelentek meg azok a pszichológiai munkák (Robert James
Havighurst, Erik Erikson, Jean Piaget mûvei), amelyek az emberi élet szakaszai, il-
letve az azokhoz rendelt életfeladatok között határozottan elkülönítették a serdülõ-
kort, és fokozatosan ezen életfeladatok megjelenítését kezdték érzékelni a serdülõk-
nek szánt irodalmi munkákban. Erikson a Gyermekkor és társadalomban, illetve az
Identity: Youth and Crisisben a szerepekkel való kísérletezést tartja a serdülõkor (12-
19 éves kor) jellemzõjének, a saját identitás kialakítását pedig a serdülõ legfõbb fel-
adatának. 

Az ezredfordulóra már több évtizedes, egyre erõsödõ, egyre nagyobb piaccal szá-
moló ifjúsági kultúráról beszélhetünk, a tanulással töltött évek kitolódása, a munka-
erõpiac átalakulása mind azt eredményezte, hogy létrejött egy (egyebek mellett kultú-
rát, így irodalmat is) fogyasztó réteg, amely immár életmódjában, igényeiben, csoport-
kultúrájában elkülönül mind a gyerek-, mind a felnõttvilágtól. A mai serdülõk és „fi-
atal felnõttek” nem utolsósorban kommunikációs kultúrájuk által különülnek el.

A varázsvilág nagy harcát elbeszélõ J. K. Rowling-sorozat elsõ kötetei azokban az
években váltak túlzás nélkül világsikerré, amikor a varázstalan „muglik” körében
körvonalazódni kezdett egy digitális, internetes világ és annak új kommunikációs
kultúrája. Rowling regénysorozata Angliában 1997 júniusa és 2007 júliusa között je-
lent meg, (Magyarországon 1999 és 2008 között). Az internetes kommunikáció mai
arca ugyancsak a kilencvenes évek második felében kezd formálódni és nem tudo-
mányos/katonai, hanem kereskedelmi és magáncélokat szolgálni. Az Internet
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Explorer 1995-ben, a Google 1998-ban, a Wikipédia, a Facebook és a Youtube már a
kétezres évek elsõ felében indulnak, tehát éppen a Harry Potter-sorozat felfutásának
éveiben. 

Hogy lett-e könyvolvasó nemzedék az elsõ Potter-rajongókból, kérdéses. Az vi-
szont biztos, hogy azok a tizenéves olvasók, az úgynevezett Z generáció tagjai, aki-
ket ma próbál meghódítani és megtartani a könyvpiac és az (irodalom)olvasás eltû-
nésétõl rettegõ, professzionális „olvastatók” köre (tanárok, könyvtárosok, szülõk
stb., lásd fent), olyan kommunikációs kultúrában élnek, amelyben Harry Potter va-
rázsvilágának elemei idõnként meglehetõsen nevetségesnek, ódivatúnak, és ami
ezeknél is rosszabb: funkciótlannak tûnnek. Ki akarna bagolypostát használni, ami-
kor ott az e-mail, a skype, és mi értelme a nyomkövetõ bûbájnak, amikor van GPS,
és ma már az elemisták is tudják, hogy a bekapcsolt mobiltelefon alapján bárhova le-
het követni az embert?

Az olvasás (és vele együtt természetesen, ha nem is a világ, de a civilizált világ)
végét hirdetõ sötét jóslatok helyett induljunk ki a tényekbõl! „Egy átlagos napon a
gyerekek 23 százaléka egyáltalán nem olvas olyan könyvet vagy magazint, amely
nem kapcsolódik szorosan a tanulmányaihoz” – áll a Kid.comm 2012-es jelentésé-
ben,1 amely a 8-14 év közötti magyar gyerekek médiafogyasztási szokásait vizsgálja.
Ami persze azt is jelenti, hogy 77 százaléka viszont olvas, mégpedig a felmérésbõl
tudjuk, hogy hétköznapokon átlag 23 percet, hétvégeken háromnegyed órát töltenek
olvasással. (Ami nem feltétlenül jelent könyvolvasást, idetartoznak a nyomtatott saj-
tó termékei, magazinok stb. is.) Az internetezéssel töltött idõ az olvasásra szánt idõ
bõ kétszerese, átlagosan napi egy órát, hétvégeken 2 órát töltenek a világhálón. (Ahol
többek közt és nem mellesleg olvasnak is.)

Kiindulópontom tehát az, hogy ezt az olvasóközönséget olyan mûvekkel lehet
megszólítani, amelyek nemcsak a korosztály sajátos problémáit képesek megjelení-
teni, de valamiképpen az olvasóik világról való tapasztalatát, kommunikációs és
gondolkodási mintáit is tükrözik. 

A következõkben néhány, a közelmúltban megjelent ifjúsági irodalmi munkára
térek rá (Kalapos Éva: D.A.C. Egy új élet és D.A.C. Rázós utakon,2 Gimesi Dóra – Jeli
Viktória – Tasnádi István: Idõfutár I–III.3), ezek rövid elemzésén keresztül próbálom
jelezni a kortárs magyar ifjúsági regény néhány általános jellemzõjét. 

Az elsõ és legszembetûnõbb a sorozatban való gondolkodás, a szerzõk/kiadók ele-
ve sorozatokban terveznek. Az Idõfutár könyv a Kossuth Rádióban 2012 márciusa és
2014 márciusa közt sugárzott 210 részes rádiójáték erõsen átírt változata, amelynek
a becslések szerint 400 ezer hallgatója volt (a délelõtti ismétléseket is beleértve).
A sorozatcentrikus gondolkodásnak természetesen megvan a maga kereskedelmi
haszna, de a hagyománya és nemzetközi gyakorlata is, gondoljunk csak az ifjúsági
irodalom- és fantasy-hype-ot elindító Harry Potter-sorozatra, majd Stephenie Meyer
vámpírhisztériát generáló Alkonyat könyvfolyamára vagy George R. R. Martin fan-
tasy sorozatára, az elõször 1996-ban publikált, de a megfilmesítésnek köszönhetõen
nemrég népszerûvé vált Trónok harcára. (Mintha a közelmúlt mainstream filmvilá-
gában is hasonló folyamat játszódna le: nagy rajongótáborral rendelkezõ, erõs soro-
zatfilmek korát éljük.) 

Úgy tûnik, a kortárs magyar ifjúsági regények (tiniregények) elsõsorban a lányol-
vasókat célozzák. A közelmúlt sikerkönyve tipikus lányregény, Leitner Laura A Szent
Johanna gimi nyolc részbõl álló sorozata egy budai francia tagozatos alapítványi
gimnázium egy osztályának négy évét követi nyomon a hõsnõ, Rentai Renáta szem-
szögébõl. 
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Kalapos Éva D.A.C. sorozatának narrátora a tizenhat éves Fellegi Flóra, az Idõfu-
tár központi figurája ugyancsak gimnazista lány, Hanna. (A regényhõsnõk jellemzõ-
en ma divatos nõi neveket viselnek.) Tudjuk, hogy a mûfaj megszületése óta hagyo-
mányosan a nõk számítanak „regényolvasónak”, minden olvasásszociológiai felmé-
rés, a fentebb idézett Kid.comm-ot is beleértve azt mutatja, hogy a lányok/nõk töb-
bet olvasnak, ilyen értelemben érthetõ tehát, hogy a kortárs ifjúsági irodalom szer-
zõi és kiadói is számítanak rájuk. A lányszempont bevitele azonban hatalmas válto-
zást jelent, hiszen jó húsz évvel ezelõtt még alapvetõen a klasszikus ifjúsági iroda-
lom kalandcentrikus, „világmegváltós”, „civilizálós”, „honfoglalós” olvasmányai vol-
tak kéznél, ahol alig akad nõi szereplõ, ha pedig igen, akkor mellékszereplõ és több-
nyire az áldozat vagy a hõsre váró jutalom funkcióját tölti be. A lánynézõpont hang-
súlyozása ugyanakkor azzal is jár, hogy bármi legyen a történet fõ szála, elõtérbe ke-
rülnek az érzelmek, a Nagy Õ keresése és megtalálása körüli bonyodalmak, és fon-
tos szerepet kap az ugyancsak a regénymûfaj kezdetei óta létezõ titokzatos férfi, je-
len esetben többnyire a „tutijól” kinézõ, rejtélyesen viselkedõ, kulcspillanatokban
beszéd helyett nagyokat hallgató iskolatárs. A klasszikusokon edzett olvasó persze
tudni véli, hogy az történik, amit Szerb Antal mondott a Jane Austen regények kap-
csán, hogy „a titokzatos fiatalemberek titokzatossága abból áll, hogy mégsem akarják
elvenni az ifjú hölgyet”. 

Az elengedhetetlen, de ugyanakkor többnyire meglehetõsen sablonosan alakuló
szerelmi szál mellett mindkét sorozat erõsségét egy ugyancsak korosztályos élmény,
a barátságérzés megfogalmazása jelenti. A kamasz- és serdülõkor nagy tétje az iden-
titás kialakítása, ebben pedig döntõ fontosságot játszik az elfogadó közösség, a bará-
ti kör. 

A D.A.C. (Dirty Angels Club rövidítése, egyúttal a világgal dacoló kamaszok köz-
érzetének kifejezése) négy lány (Hanna, Zsani, Ági és Ginny) és egy fiú (Ákos) barát-
ságának a története, annak a folyamatnak a krónikája, ahogy az addig alapvetõen ma-
gányos tizenévesek más segítség híján, mintegy támogatói csoportként megtanulnak
segíteni egymáson. Erre elsõsorban azért van szükség, mert ezek a gyerekek végtele-
nül magányosak, látványosan nincs kapcsolatuk a felnõtt világgal. A kamaszkor ti-
pikusan az az idõszaka az ember életének, amikor nehezen érti meg magát a szülei-
vel, de itt nem arról van szó, hogy a szülõk nem értik meg gyerekeiket, hanem arról,
hogy gyakorlatilag nem vesznek részt az életükben, illetve egyszerûen nem vesznek
tudomást a problémáikról (pl. Zsani megfelelés-kényszerbõl fakadó bulimiájáról
vagy a lassan érettségihez közeledõ Márk diszkalkuliájáról). A narrátor Flóra félárva,
a gyász és a bûntudat elõl munkába menekülõ apja szinte soha nincsen otthon, egy
házvezetõnõ gondoskodik róla és öccsérõl. Bár utalás történik arra, hogy „vannak
olyan szülõk, akiknek olyan jó a viszonyuk a gyerekeikkel, hogy talán még beszél-
getnek is velük”, ilyen jeleneteket nem találunk a könyvben. Felnõtt segítséget a fel-
nõtté válás néha emberpróbáló kihívásai közt leginkább Flóra halott anyjától kap-
nak, az õ lánykori naplóját olvasva, az anyai példát követve születik meg a D.A.C.
baráti kör, amelynek fõ feladata, hogy a tagok minden helyzetben segítsék egymást.
A megoldandó feladatok pedig sokszor nem kamaszléptékûek.

Élõ, mozgósítható felnõtt segítségnek marad az egyetlen „jófej” tanár, Johnny bá,
aki többnyire remekül felsorolja, milyen nehéz nevelõként beleavatkozni diákjai csa-
ládi és magánproblémáiba (valóban nehéz), és a házvezetõnõ, aki a második D.A.C.
kötet felénél kilép addigi diszkréten fõzõcskézõ szerepkörébõl, megvigasztalja a zo-
kogó Flórát, beszélgetni kezd vele, és némileg didaktikus hangon elmondja, hogy
„nem az számít, mennyi idõs korodban adod oda magad valakinek, hanem, hogy iga-
zán szeressen”. Ezzel a gesztussal a házvezetõnõ megkapja a „jófej” minõsítést, a
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hõsnõ hisz neki, és remélhetjük, hogy a kissé didaktikus hang az olvasóknak sem tû-
nik fel. 

Mert didaktikus hangvételû, álcázott kiszólásokban nincs hiány, pl. „a netes kap-
csolatok az örökkévalóságig tudnak menni, anélkül hogy valódi kapcsolat lenne be-
lõlük. […] így nem lehet megtudni semmit a másikról, még akkor se, ha naponta öt-
ször végignyálazod az egész FB-profilját”. Ginny rövid kiképzést tart barátnõjének a
koncerten való elõvigyázatos viselkedés alapszabályairól: „Piát senkitõl nem foga-
dunk el, és minden üveget mi bontunk ki, vagy végignézzük, ahogy készítik az ita-
lunkat. […] Ha esetleg elsodorna a tömeg, azonnal hívj. A telefonodat tartsd a belsõ
zsebedben, ahogy a pénztárcádat és a kulcsodat is.”

Az Idõfutár köteteiben a titokzatos körzõ és még titokzatosabb Sándor bácsi kö-
rüli rejtély megoldására, majd a múltba tévedt Hanna jelenbe való visszahozására az
egymást hergelõ osztálytársak csoportja lesz kénytelen, ha nem is zökkenõmentesen,
de hatékonyan együttmûködni, megtapasztalva a barátság, a bajtársiasság élményét.
Míg a D.A.C. a kissé didaktikus kiszólásokkal próbál nevelni és tanítani, az Idõfutár
eddig megjelent három kötete mintha gyorstalpaló tanfolyamot kínálna a 18. század
történelmébõl és kultúrtörténetébõl. A történet indulásakor a helyszín a budapesti
Sigray Jakab Gimnázium. A névválasztás nem véletlenszerû, a Martinovics-összees-
küvés, a szabadkõmûves eszmék, Mozart Varázsfuvolájának és Kempelen Farkas
technikai bravúrjainak vegyítésébõl áll össze a rejtély, amelyet a kamasz szereplõk-
nek meg kell fejteniük. A megfejtéshez többnyire a Wikipédiát használják, de maga-
biztosan kezelnek ennél bonyolultabb internetes alkalmazásokat is. Ez egyfelõl meg-
könnyíti a narráció alakítását, hiszen a szerzõnek nem kell folyton könyvtárba kül-
denie szereplõit (mint J.K. Rowlingnak a mindentudó Hermione Grangert), ha új in-
formációkat akar behozni, elegendõ és a legváratlanabb helyzetekben bevethetõ egy
mobiltelefonon érkezõ Wikipédia adat. A legötletesebb megoldás talán az, amikor
egy trükkös alkalmazás segítségével megmagyarázhatatlan múltbeli feliratokat ke-
resgélnek a diákok, hogy a múltba tévedt (elrabolt) Hanna nyomára bukkanjanak, és
megtalálják a „Helló, Dalek!” feliratot a budai Várszínház egy 1790-es színlapján.
Másfelõl nehézségeket is jelent, hiszen a korszakban az átlag magyar tizenévesnél ki-
csit is jobban tájékozódó olvasó számára bizonyos tények hamarabb válnak ismert-
té, mint a szereplõk számára, ami lélektani regénynél érdekes lehet, de kalandre-
gényben, rejtélyek megfejtése közben már nem. Egy elejtett megjegyzésbõl (Mozart a
Requiemet komponálja), amennyiben az olvasó látta Peter Shaffer darabját, vagy akár
Milos Forman 1984-es kultuszfilmjét, az Amadeust (netán tanult némi zene/kultúr-
történetet) jó ötven oldallal hamarabb tudja, hogy a zseni rövidesen kiesik a törté-
netbõl, mint ahogy azt a szereplõk begugliznák. 

Az ifjúsági regények fontos kategóriája az iskolaregény. Nyilván nem minden is-
kola lehet Roxfort, de minden iskola külön világ saját törvényekkel, tipikus figurák-
kal és sajátos dinamikával. Minden iskolának megvannak a maga jellegzetes helyszí-
nei, a hozzájuk kapcsolódó iskolai legendákkal (pl. a zombivécé a Sigrayban), és a
jellegzetes személyzetük, tanárok, kapusok, konyhásnénik. Ami a tanári kart illeti,
alapvetõen két típusba tartoznak: szigorú, kifejezetten gonosz „dementorok” (nehéz
szabadulni Rowling világától) vagy excentrikus, könnyen átverhetõ, ostoba figurák.

Az iskola helyszínként fontos alakítója a cselekménynek, hiszen nemcsak azt te-
szi lehetõvé, hogy a szereplõk napi rendszerességgel találkozzanak, konfliktusba ke-
rüljenek egymással, de az egyes konfliktusok megoldásának késleltetésére is kiváló
helyszín, hiszen bármikor elõfordulhat, hogy a kulcspillanatban a szereplõt kihívják
felelni. Mindkét regénysorozat bemutatja az amerikai tinifilmek világából ismert
szereplõket, a kemény öklû, jóérzésû fiút, a nagyszájú vagányt, a buta és sokszor
szívtelen szépségkirálynõt, akinek kötelezõen mindig két ostoba barátnõje van, a70
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szorgalmas könyvmoly lány és fiú változatát stb. stb. Az iskolában szigorúbb hierar-
chia érvényesül, mint egy keleti császárságban, és a közeg zártsága miatt az ütközé-
sek is sokkal fájdalmasabbak, mint a külvilágban, ugyanis a közösség szeme elõl
nem lehet elbújni. A D.A.C. nyitófejezete rá is játszik a tinifilmes párhuzamra, kije-
lölve a teret, amelyben a beilleszkedni nem tudó hõsnõnek mozognia kell. „Bár-
mennyire szeretné a világ (és a szüleink) azt hinni, hogy csupán amcsifilmes klisé a
középiskolai hierarchia, fel kell hogy világosítsak mindenkit: nem az. Igenis vannak
menõk és lúzerek, és az még a jobbik eset, ha a két csoport közül valamelyikhez tar-
tozol. Igen, képzeljétek, a lúzerekhez tartozni is jobb, mint sehová. Mert akkor leg-
alább együtt lóghatsz a szintén lúzer barátaiddal, együtt csinálhatjátok a házit,
együtt öltözhettek gázul, együtt mehettek szerepjátékozni… na jó, gõzöm sincs, mi-
vel töltik az idejüket a lúzernek kikiáltottak, de egyvalamivel biztos nem: nem gub-
basztanak a szobájukban full egyedül filmeket bámulva és popcornt rágcsálva min-
den egyes rohadt délutánon, és nem pörgetik bánatosan a FB-falukat, ahol a jelek sze-
rint mindenkivel ezermillió érdekes dolog történik, csak velük nem.”

Mind a D.A.C., mind pedig az Idõfutár rájátszik a sajátos életkori nyelvhasználat-
ra, és igyekszik bebiztosítani a helyszínt a ma népszerû zenekarok, számok, filmek,
celebek nevének, címének gyakori hangsúlyozásával. Fellegi Flóra, illetve a D.A.C.
netnaplójából például szépen kikövetkeztethetõ lesz az utókor számára, hogy milyen
számokat hallgattak 2013–14-ben a tizenévesek, ha rosszkedvûek voltak, vagy ha ép-
pen dühöngeni akartak. A címek és nevek sorolása kicsit olyanszerû, mint amikor a
történelmi regények írói részletezik a címerpajzsok, zászlók mintázatás vagy az ak-
kor divatos báli ruhák szabását: markerek, amelyeknek legfõbb szerepe abban áll,
hogy jelzik a megcélzott olvasóközönségnek, a regény világa az õ világa, otthon érez-
heti magát benne. 

Ezek és az idõnként kicsit harsánynak tûnõ szlenghasználat azonban inkább csak
a kamaszvilág díszletét, illúzióját teremti meg. Amiben a D.A.C. túl tud lépni ezen,
az a szociális témák megjelenítése, a tabuk feszegetése. A fiatalok szexuális élete,
evészavarok és családi problémák mellett az elsõ két kötetben megjelenik a drogo-
zás, a kontroll nélküli alkoholfogyasztás és a szexting is. 

Az igazi érdeme ennek a sorozatnak az, hogy nem fél felszínre hozni azokat a rá-
zós témákat, amelyeket maguk az érintett korosztály képviselõi, illetve ifjúsági kér-
désekkel foglalkozó szakemberek már régóta ismernek, de a közbeszéd szintjén álta-
lában elintézõdnek egy „Nahát, ezek a mai fiatalok!” legyintéssel. Kalapos Éva regé-
nye nem legyint és nem jópofizik, hanem akárcsak kamasz hõsei, néha kicsit naivan,
néha keresgélve a megfelelõ szavakat, de szívszorító bátorsággal megpróbál szembe-
nézni velük, megoldási lehetõségeket, járható utakat keresni. Mivel a sorozat még
csak a második kötetnél tart, a drogkérdés tekintetében pedig a második kötet ép-
penséggel tipikus cliffhanger véget ért, így kérdéses, ez a szembenézés milyen siker-
rel jár majd, meg tudja-e majd jeleníteni hitelesen, „belülrõl” ezt a kérdést, vagy
megmarad a két lépés távolságot tartó didaktikus kiszólásoknál. 

A D.A.C.-cal szemben az Idõfutár témájának, illetve groteszk elemeket, iróniát jel-
legzetes pesti rétegnyelvvel vegyítõ stílusának köszönhetõen eleve feltételez egy, a
szociális kérdésekkel szemben távolságtartóbb megközelítést. A hangjátékból re-
génnyé formált történet megõrzi a színpadiasságot. A színház a történet során mind-
végig fontos szerepet játszik. Az elsõ kötetben Hannáék osztálya elõadja a Varázsfu-
vola aktualizált változatát, amelyikben Papageno „melós srác egy baromfifeldolgozó-
ban” és rappel, az Éj királynõje pedig olyan, mint Lady Gaga. A második kötetben
Hanna a tizennyolcadik századi Bécsben színházi öltöztetõként dolgozik, a harma-
dik kötetben egyenesen megvalósítják a világ elsõ playback-elõadását, ahol a bere-
kedt szólista helyett Hanna lép fel, miközben Maria Callas hangja zeng a telefonjá-
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ból. De ugyancsak a színház világát idézi a párbeszédek (sokszor chat vagy skype be-
szélgetések) hangsúlyos jelenléte a szövegben, a pörgõ, gyakran komikus, sõt helyen-
ként groteszk jelenetek. Különösen a Karnyónészerû, az egyik fõgonoszba szerelmes
ausztráliai nagynéni jelenetei idézik a klasszikus komédiák vagy opera buffák han-
gulatát.

Függetlenül attól, hogy tér és idõ dimenzióinak bonyolult összefüggéseit kell
megoldaniuk, vagy azt, hogy miképpen segítsen az ember bajban levõ szerettein, a
szereplõk rengeteget mozognak, kommunikálnak a virtuális térben. Gyakorlatilag ál-
landóan valamilyen internetes alkalmazásra csatlakozva léteznek, éjszaka is bármi-
kor pittyenhet az okostelefon, (az Idõfutár harmadik részében egyenesen házilag bar-
kácsolt, nyállal mûködõ féreglyuktelefon). A szakítás pedig nagyjából úgy néz ki,
hogy az ember könnyeivel küszködve törli a nemkívánatos személyt az ismerõsei kö-
zül. De ez csak a felszín, díszlet, és mint fentebb jeleztem, helyenként a narráció ala-
kítását segítõ tényezõ. Mert ezek a regények nem csupán tipikus, korosztályi problé-
mákról beszélnek, hanem végsõ soron arról, hogyan találhat és õrizhet meg az em-
ber önmaga számára élhetõ helyet a világban. Ez a kérdés pedig ugyan a kamaszkor-
ban merül fel elõször, de késõbb is újra meg újra megoldásra vár.

Nem fogok tehát csodálkozni, ha D.A.C.-ot vagy Idõfutárt olvasó felnõttet látok a
buszon. 
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