
„A regény eddigi története azt bizonyít-
ja, hogy ez a műfaj valamennyi közül a
legrugalmasabb, a legképlékenyebb és a
legtöbb alakváltozásra képes.” (3) „Min-
den kor megteremti a maga sajátos stílu-
sát, formáit, műfajait.” (4) Vizsgálódásaim
tárgyát az ifjúsági regény társadalomrajza
képezi. Elemzéseim során arra a kérdésre
keresem a választ, hogy milyen hatással
van a társadalmi modernizációs folyamat
az ifjúsági regényre, s hogyan jelennek
meg abban a mai ember életkörülményei-
ben bekövetkezett változások.

A klasszikus ifjúsági regényeknek
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk) vagy az
ifjúságivá vált klasszikus regényeknek
(Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig)
mindig is erősségük volt a társadalomábrá-
zolás, s azon túlmenően a társadalomkriti-
ka. Az ifjúsági regényben valamilyen szin-
ten mindig jelen volt a fiatalok életének
időszerű ábrázolása, s a mű értékét, fenn-
maradását az döntötte el, hogy az ábrázolt
világ és a műben felvetett kérdések a ké-
sőbbi korokban is „aktuálisak” tudtak-e
maradni. Ily módon nem csoda, ha kön-
nyen felejthető műveknek bizonyultak
például az ötvenes–hatvanas években írt
úttörőregények, amelyek egy olyan kor-
szak jellegzetesen kelet-európai irodalmi
termékei, amelyekben – mint például Kern
István Csata a hóban (1965) című regé-
nyében – „az irodalom iránti elvárások kö-
zött előtérbe került a célzatosság mozgósí-
tó kifejezésének parancsa, és háttérbe szo-
rult az értékorientált, közvetettebben érvé-
nyesülő esztétikai funkció”. (5)

Amíg a nyolcvanas évek közepéig a há-
rom regényidő többé-kevésbé egyensúly-
ban van az ifjúsági regényben, addig az
évtized második felétől csökken a történel-
mi regények és a félmúlt regényeinek szá-
ma, és a jelen-perspektívájú művek erősö-
dése figyelhető meg. „A jelen időben ját-
szódó regények jó részének regényideje,
színtere a vakáció” – írja Fioláné Komáro-
mi Gabriella a hetvenes évek ifjúsági regé-
nyeiről, s több mint húsz regényt sorol fel
bizonyítékként. (6) Ez utóbbi jelenség a
nyolcvanas évek második felében kezdett
megváltozni, s a regények színterét ma in-
kább az iskola, a család és a baráti kör adja.

Ezek a regények a fiatalok valós életkö-
rülményeit s a jelenben zajló önmegvalósí-
tási küzdelmeiket ábrázolják. Így az iroda-
lomnak ez a része a jelent diagnosztizálja, s
olyan médiummá vált, amely a pubertásko-
rúak és a tizenévesek családi és iskolai
problémáit, szabadidő-eltöltési kultúráját,
kapcsolatait, konfliktusait, cselekvési lehe-
tőségeit és beszédmodorát tükrözi. Különö-
sen feltűnő a megváltozott családszerkezet
és a családon belüli megváltozott szerepek
ábrázolása a kortárs ifjúsági regényben.

A család ma már nem elsősorban az
együttélés harmonikus formájaként jele-
nik meg a művekben, hanem megoldható
vagy megoldhatatlan konfliktusok szín-
helyeként is. (7)

Már a hetvenes években megjelent az
irodalomban az elfoglalt, túlterhelt szülők
alakja, azoké, akik karrierjük miatt elha-
nyagolják, sőt elhagyják gyerekeiket. Új-
donság a hiányzó szülői figyelem miatt ki-
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Társadalmi változások ábrázolása
a kortárs ifjúsági regényben

„Egy irodalom nyomora a társadalomé is.” (1)
Gerhard Haas

A művészetszociológia azon tétele, mely szerint „a művészet mint
társadalmi tény jelenik meg, mint azoknak a társadalmi folyamatoknak

az összessége, amelyek a művet közvetlenül létrehozzák” (2)
az irodalomra is, s azon belül a regényre is igaz. Kor és műalkotás

korrelatívan együtt állnak. A mű korrajz is egyben.



alakuló gyermekmagány rajza (pl. Kádár
Zsuzsa: Anonymus diplomatatáskával).

A nyugat-német ifjúsági regény főként a
hetvenes években foglalkozik a nemzedé-
ki ellentétekkel. A
magyar ifjúsági mű-
vekben, mint például
Padisák Mihály Gya-
log Juli (1985) című
regényében, a nyolc-
vanas évek közepén
is találkozunk drá-
mai nemzedéki konf-
liktussal. Padisák re-
gényében súlyos konf-
liktus az elmaradott kö-
rülmények között ta-
nyán élő szülők és éle-
tüket a városban élni
szándékozó gyerekeik
között alakul ki. A
„játszma” – komoly
veszteségek árán – vé-
gül a város javára dől
el. A regény nemcsak
az egyes nemzedékek,
hanem a falu és a város
vitája is egyben, s be-
mutatja egyrészt a szor-
galmas, szigorú, puri-
tán tanyasi emberek
gondolkodását, más-
részt egy tizenéves lány
– a harmadik generáció
– fejlődését. (8)

A máról szóló re-
gények jelentékeny
része a városi csalá-
dokat ábrázolta már a
hetvenes években is.
Új azonban az ábrá-
zolás kritikus éle és a
helyenként tragiko-
mikus hangvétele,
ami Horváth Péter A
Fekete Kéz visszavág
(1990) című regényé-
ben figyelhető meg leginkább. A műben
megjelenített kb. tizenöt városi család közül
mindössze kettő él kiegyensúlyozott életet.
A többi mindegyikében valamilyen zavaró

tényező – szülői önkény, erőszak, parancs-
osztogató nevelés, karrier építése miatti
időhiány – figyelhető meg. Megoldást a re-
génybeli gyerekek maguk próbálnak talál-

ni. Tragikomikus mó-
don megleckéztetik
szüleiket: titkos akci-
ójukkal elrabolják és
rövid ideig fogva tart-
ják őket. Ez a regény
festi a legijesztőbb
képet a mai családok-
ban megfigyelhető
szülő–gyerek kapcso-
latról. Bár A Fekete
Kéz visszavág csak a
gyermeki fikció
szintjén villant fel
megoldási lehetősé-
get, mindenképpen
ráirányítja a figyel-
met a mai családi
problémákra.

A válás lehetséges
következményeinek
ábrázolása Horváth
Péter Szerelem első
vérig (1990) című re-
gényében jelenik meg
legmegrázóbban egy
tizenhat éves fiú sor-
sán keresztül. a fiú
szülei elválnak, s ő
mindkét szülőnek ter-
hére van, válásuk után
egyikükre sem számít-
hat. Egyedül marad a
problémáival a magá-
ra találás útján. Anyja
haláláról is csak későn
és véletlenül értesül. A
megoldást egy konf-
liktusok árán megerő-
södött szerelmi kap-
csolat hozza számára,
amelyben az egymást
vállaló összetartozás

éles kontrasztja a szétesett család rajzának.
Néhány műben konfliktusmentes a nem-

zedékek közötti kapcsolat, sőt az ábrázolt
szülők partneri viszonyban vannak gyereke-
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A máról szóló regények
jelentékeny része a városi
családokat ábrázolta már
a hetvenes években is. Új
azonban az ábrázolás

kritikus éle és a helyenként
tragikomikus hangvétele, ami
Horváth Péter A Fekete Kéz

visszavág (1990) című
regényében figyelhető meg

leginkább. A műben
megjelenített kb. tizenöt városi
család közül mindössze kettő

él kiegyensúlyozott életet.
A többi mindegyikében vala-

milyen zavaró tényező –
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karrier építése miatti időhiány

– figyelhető meg. Megoldást
a regénybeli gyerekek maguk
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Tragikomikus módon

megleckéztetik szüleiket: titkos
akciójukkal elrabolják és rövid

ideig fogva tartják őket. Ez
a regény festi a legijesztőbb
képet a mai családokban

megfigyelhető szülő–gyerek
kapcsolatról. Bár A Fekete Kéz

visszavág csak a gyermeki
fikció szintjén villant fel
megoldási lehetőséget,

mindenképpen ráirányítja
a figyelmet a mai családi

problémákra.



ikkel. Ez különösen – lásd például Szalay
Lenke Bébi, a számítógép (1988) című mű-
vét – a regénybeli fiatal városi szülőkre vo-
natkozik. A fiataloknak azonban megvannak
a saját problémáik, amelyek megoldásában
a szülők már nem mindig tudják ténylegesen
segíteni őket (iskola, barátság, szerelem). Az
együttélés akkor működik jól, ha mindkét
fél önállóan, de felelősségteljesen cselekszik.

Néhány ponton a magyartól eltérő voná-
sokat mutat a legújabb német ifjúsági re-
gény. Itt a válás már nem negatív jelenség-
ként, hanem egy új családszerkezet kiala-
kulásának lehetőségeként kerül bemuta-
tásra. A csonka család immár nem jelent
feltétlenül hátrányos helyzetet. A gyerekét
egyedül nevelő anya nem elhanyagolt, pa-
naszkodó nő, mint a magyar regényben
(Szalay Lenke: Bébi, a számítógép), ha-
nem sorsát meggyőződésből választó füg-
getlen szülő. A hagyományos szerepek az-
által is megtörtek, hogy például Kirsten
Boie regényében az apa megy gyesre.

Az emancipációs tudat jelenik meg a
lányszereplők rajzában, akiknek felfogása
messze esik a régi lányregények Cilike-tí-
pusú hőseinek nézeteitől. A női egyenjo-
gúság alapfeltétele a nők sajátos hajlamain
és képességein belüli társadalmi esély-
egyenlőség, illetve az ehhez kapcsolódó
önmegvalósítási szándék. (9) A mai lány-
szereplők önmegvalósításra törekszenek,
mint például Dániel Anna Az együttes
(1980) című regényének női főszereplője
vagy a többszerzős Darálóban Orsi alakja.

Az egyenjogúsítási törekvések, a fér-
fi–női szerepek változásai azonban nem
állnak az ábrázolás középpontjában olyan
mértékben, mint például a német és az
osztrák ifjúsági irodalomban. Norgard
Kohlhagen Lányoknak tilos! (1984) című
regényében például a nők önmagára találá-
sának lehetséges útjáról olvashatunk, míg
Christine Nöstlinger Olfi Obermeier und
der Ödipus (1984) című regényében a fér-
fi nélküli család torzóvá válásának paródi-
ája tárul elénk. Magyarországon a nők
munkavállalása nem emancipációs harc
eredménye, hanem az elmúlt évtizedekben
a demokrácia jelszavával létrejött társada-
lompolitikai intézkedések következménye,

amely egyidejűleg a nők kettős leterheltsé-
géhez is vezetett. Mindemellett az apák
ábrázolásában – több esetben – tanúi lehe-
tünk a hagyományos tekintélyelvű gondol-
kodásnak is (pl. Asperján György–Béres
Attila–Gábor Anna–Horváth Péter Daráló
című regényében Erika apjának vagy Hor-
váth Péter A Fekete Kéz visszavág című
művében Rezsimek apjának esetében).

Az ábrázolás kritikai éle nemegyszer a
patriarchális elvek alapján működő család-
ra irányul. Mindemellett megtaláljuk a
családon belüli férfi–női szerepcsere szél-
sőséges eseteinek kritikáját is (Horváth
Péter A Fekete Kéz visszavág című művé-
ben Rehák szüleinek ábrázolásában).

Nyilvánvaló az ifjúsági regény társadal-
mi kérdésekkel foglalkozó ágának erősödé-
se, ezen belül a tematikai bővülés, illetve a
társadalomkritikai szemlélet jelenléte. A te-
matikai bővülés egyúttal azt jelenti, hogy
kevesebb lett a tabutéma. Ma már jelen van-
nak a regényben a családi konfliktusok, a
halál, a fiatalok szexuális kapcsolata, a moz-
gássérültekkel való bánásmód és a háború.

A magyar irodalomban hosszú időn ke-
resztül e betiltás veszélyével járó téma volt
az erdélyi magyarok sorsa vagy az 56-os
forradalom kérdése. (10) Ez utóbbi téma,
ha teljes mélységében nem is, de legalább
az említés szintjén fel-felbukkant az ifjú-
sági regényekben (Mezey Katalin: Levelek
haza, 1986).

Ami a tabutémák felszámolását illeti, ez
a német ifjúsági regényben az ún. problé-
maközpontú regényekben már a hetvenes
években megindult. Ezek a regények a fia-
talok fejlődése, értékorientációja szem-
pontjából voltak kiemelkedő jelentőségű-
ek. A problémaközpontú regényekben kü-
lönböző „témahullámok” figyelhetők meg.
Így már a nyolcvanas éveket megelőzően
gyakori az olyan témák feldolgozása mint
pl. a munkanélküliség, az atomkatasztró-
fák, a fiatalok társadalmon belüli elszige-
teltsége. Ez a nyolcvanas években a faj-
gyűlölet, a neonácizmus, a fiatalkorúak el-
leni szexuális visszaélés, a homoszexuali-
tás, a kábítószer-fogyasztás, az alkoholiz-
mus, a bűnözés, az öngyilkosságok és a fi-
atalok körében tapasztalható bandázás és
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terrorizmus bemutatásával bővült. Az eze-
ket a témákat feldolgozó regények felvilá-
gosító szerepet is betöltöttek. (11)

A magyar társadalomban ezek a problé-
mák nem voltak jelen oly mértékben, mint
a nyugati társadalmakban. A munkanélkü-
liség kérdése például csak a kilencvenes
években jelent meg nálunk. Míg azonban a
csernobili atomerőmű-katasztrófa hatására
Németországban szinte azonnal napvilágot
látott Gudrun Pausewang Die Wolke (A
felhő, 1987) című regénye, amely egy
atomkatasztrófa történetét dolgozza fel, a
magyar ifjúsági regény máig adós ezzel a
témával, miként az előbb említett nyugat-
európai konjunktúratémák nagy részével is.

Örvendetes azonban, hogy a még min-
dig meglévő tabutémák, illetve a fiatalok
életének ábrázolásában mutatkozó bizo-
nyos felszínesség (pl. Kende Sándor: Lus-
ta Emmit tetten érik, 1981) ellenére is a
magyar ifjúsági regény a tematikai kiszé-
lesedés és a tabuk felszámolásának irányá-
ba halad. Ide tartozik, hogy a legújabb ma-
gyar ifjúsági regények viszonylagosan re-
agálnak az időszerű társadalmi jelenségek-
re (lásd például a pedagógussztrájk említé-
sét a Darálóban, ahol regénybeli iskola-
igazgató kilátásba helyezi egyik legjobb
pedagógusának elbocsátását, ha az részt
vesz a sztrájk szervezésében).

Több új ifjúsági regényben is megfi-
gyelhető az összetartozó fiatalok – pl. osz-
tálytársak – helyzetének párhuzamos ábrá-
zolása (Horváth Péter: A Fekete Kéz visz-
szavág; Szalay Lenke: Bébi, a számító-
gép). Gyakorivá vált a napló regénybeli
beiktatása vagy a naplószerű forma alkal-
mazása. Néhány regényben több egymás-
sal párhuzamos elbeszélői nézőponttal –
például naplóforma és a narratív elbeszé-
lés váltogatásával – találkozunk. Ugyan-
ekkor van példa a fiktív levelekből álló re-
gényre is (Mezey Katalin: Levelek haza).

Az ifjúság gondolkodásának ábrázolá-
sát segíti a fiatalok nyelvhasználatának a
felbukkanása a művekben, ami természe-
tesen önmagában még nem elegendő a
korosztály és a kor sajátosságainak diag-
nosztizálásához. E vonatkozásban bizo-
nyos művek már túlzásokba esnek, ami az

irodalmiasság rovására megy (Horváth Pé-
ter: A Fekete Kéz visszavág).

Az ifjúsági társadalmi regény jelentősé-
gét Hárs László így fogalmazta meg:
„…az ifjúsági társadalmi regényt az adott
10–14 éves korban nem pótolja semmi
egyéb, sem a klasszikus ifjúsági, sem a fel-
nőttirodalomból alászállott munka, ezen a
területen a kortársa alkotóknak és a kortárs
műveknek kell helytállniuk.” (12) Ezt pró-
bálja tenni a jelenperspektívájú ifjúsági re-
gény, még akkor is, ha nem bízik a puszta
esztétikai funkcióban, s ezért a művészi
értéket bizonyos fokig aláveti a használati
értéknek, így próbálva közvetlenebb hatást
gyakorolni a fiatal olvasóra.
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