
Terjed a dal, teljesedik

A Menner Bernát Zeneiskola tanulói által

elõadott gyönyörû népdalokkal kezdõdött

a rendezvény, s ez kitûnõen összecsengett

az utánuk következõ irodalmi mûsorral. 

Ritkán hallható válogatást élvezhettek

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a

Várkanyar Kávézó vendégei. Az Egy csé-

szényi hang január 16-ai elõadása a finn-

ugor népköltészetbõl építkezett, s a versek

között felhangzottak a rokon népek külö-

nös hangulatú, mégis furcsán ismerõs nép-

dalai. A versmondó Durzák Anna bûvölt,

ráolvasott, igézett és a mûsor minden má-

sodpercében újabb színeket és hangulati

árnyalatot vetített elénk. Hol egy sámán-

asszony varázsolt, hol egy büszke férfi in-

dult vadászatra, hol egy haldokló lány szólt

egy balladából. Humoros villanások is

megjelentek, s egészében a természeti né-

pek ösztönös életigenlése, egészséges élet-

öröme, a természettel való eredendõ össze-

fonódása, törvényeinek feltétlen tisztelete

sütött a felidézett részletekbõl. Az összeál-

lítás Képes Géza könyvébõl, a Napfél, éj-

félbõl született, melyet a hertvenes évek-

ben adtak ki, s a rokon népek népköltészet-

ének bõ tárházát vonultatja fel. A versek

között Miklós Józsefné kitûnõ érzékkel

szólaltatta meg a dalokat, finoman vissza-

fogott gesztusokat használva, hol a felhõt-

len boldogságot, hol pedig a gyász fájdal-

mát érezhettük énekébõl. 

A nézõk gyakran könnyes szemmel,

olykor halk derültséggel kísérték az elõ-

adást, melynek végén hosszú vastapssal

honorálták az elõadók szívet-lelket gyö-

nyörködtetõ tolmácsolását. ■
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Ellopott gyerekkor 

Ezzel a címmel hangzott el a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtárban a Kamasz pa-
nasz címû sorozat legutóbbi elõadása. 
A serdülõk gondjainak, viselkedési zavara-
inak gyökerére, alapvetõ fontosságú szü-
lõi, nevelõi magatartásformákra hívta fel a
figyelmet Szentessy Éva nevelésszocioló-
gus január 19-én, délelõtti elõadásában. 

Tudományos igénnyel, de könnyed stí-
lusban, a megjelent fiatalok számára is jól
érthetõen adta elõ a súlyos (magvas) gon-
dolatokat. A felnõttek legfontosabb teen-
dõje a gyermek számára kijelölni a határo-
kat. Ilyen korlátok, keretek nélkül talajt
vesztett lesz a fiatal, és ez a késõbbi fejlõ-
dését rossz irányba terelheti. A korlátozást
azonban nagyon fontos szeretettel, állan-
dóan hangsúlyozott szeretettel alkalmazni, 

hogy a serdülõ tudja, hogy ez nem ellene,
hanem az õ érdekében történik. Fontos
szemléletváltás zajlott, illetve zajlik még
napjainkban is. A régi, tekintélyelvû neve-
lés helyébe fokozatosan liberálisabb, meg-
engedõbb szemlélet lép, ám ez sosem vál-
hat egyenlõ, horizontális viszonnyá a 
szülõ és a gyermek között, különben ke-
zelhetetlenné válik a fiatal. A felbomlott
családok számának növekedésével egyre
többször emeli „társává” a gyermeket a
szülõ, s ez hatalmas terhet rak a fejõdõ,
még kiforratlan kamasz személyiségére. 
A nevelésben a túlzott pszichés kötõdés is
lelki torzulásokhoz, késõbbi személyiségza-
varokhoz sõt: fizikai betegségekhez vezethet. 

Fontos tehát az egyensúly megtalálása,
és mindennek alapját kell, hogy képezze a
szeretetteljes családi légkör és a bizalom 
a gyermek és a szülõ között. ■
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