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A ka masz ko ri út ke re sés rõl szól Hartay Csa ba el sõ re gé -

nye. A ki lenc ve nes évek ben va gyunk, egy Szar va son élõ

fiú fel nõt té vá lá sá nak ka lan dok ban bõ vel ke dõ, hu mor ral

és nosz tal gi á val te li, na gyon életközeli tör té ne tét is mer -

het jük meg a könyv ben. A szü lõk kel és a ta ná rok kal

meg lé võ éles konf lik tu sok az egyik ol da lon, az élet re szó -

ló, ek kor szö võ dõ ba rát sá gok a má si kon, az élet ér tel mé -

nek né hol na iv nak tû nõ ke re sé se itt, a szó ra ko zás szin te

min dent el söp rõ vá gya ott. És né hol csak vic ces, más hol

vi szont ve szé lyes ak ci ók, me lyek szép las san rá ve ze tik a

tör té net hõ sét a sa ját út já ra, mi köz ben a ba rá ti kap cso la -

to kat is meg szi lár dít ják, tar ta lom mal töl tik meg, egye di vé

és kü lön le ges sé avat ják.

A könyv fõ sze rep lõ je a több nyi re csak be ce ne vén

em le ge tett Shado, aki ugyan jó csa lád ban nõ fel, még is

ki ma rad a gim ná zi um ból, mert hó na po kig nem jár be az

is ko lá ba és már ki lenc tárgy ból áll bu kás ra. In nen in du -

lunk, a sza ka dék szé lé rõl: a fiú kocs mák ban és já ték ter -

mek ben töl ti a hét köz na pi dél elõt tö ket, és egy ál ta lán

nincs sem mi lyen cél ja és sem mi lyen ka pasz ko dó ja az

élet ben. Leg fel jebb azt tud ja, mit nem akar: nem akar az

õt egy ál ta lán nem ér tõ ta ná rok sze me elé ke rül ni és nem

sze ret né, hogy a csa var gá sa ki de rül jön az ap ja elõtt, aki -

tõl min den ilyes mi ért ve rés re szá mít hat. Vol ta képp jó lét -

ben él, még sem ta lál ja he lyét a vi lág ban, és mint ha a bu -

kás is csak azért len ne, hogy ez zel idõt nyer jen, hi szen

úgy sincs jö võ ké pe.

A ba rá tok csa lá di hát te ré rõl ke ve set tu dunk, de ab ból

a ke vés bõl lát szik, hogy õk is ha son ló hely zet ben van -

nak. Sze ren csé jük re van egy hely, a csa lád Kö rös-par ti

nya ra ló ja, ahol rend sze re sen és vi szony lag sza ba don ta -

lál koz hat nak, be szél get het nek, játsz hat nak, ahol meg is -

mer he tik egy mást és ön ma gu kat. Hartay na gyon szé pen

vé gig ve ze ti en nek a hat-nyolc fõs fiú tár sa ság nak a fej lõ -

dé sét: ele in te csak egyet len kö zös esz mé jük van, az al -

ko hol. Min den ta lál ko zó köz pont já ban a tit kos ivás és ci -

gi zés áll, szin te csak eb ben élik ki lá za dás- és sza bad -

ság igé nyü ket a gye re kek, majd a kö zö sen ki ta lált és

együtt vé gig vitt csí nyek és sza bály sze gé sek jön nek,

hogy az tán egy más se gí té se, sõt egy eset ben a má sik

éle té nek meg men té se erõ sít se a kap cso la to kat. Jól mu -

tat ja ezt a ta ga dás ból az igen lés be ve ze tõ utat az az írói

fo gás is, hogy ele in te a ré szeg or di bá lás az est csúcs -

pont ja, a könyv vé gén azon ban már a kol lé gi u mi szo bá -

ban zaj ló csen des be szél ge tés.

A szer zõ oko san hasz nál ja a fi a ta lok szleng jét és ká -

rom ko dá sa it, bát ran és sû rûn nyúl a dur vább ki fe je zé sek -

hez is. Nem pró bál ja meg szé pí te ni vagy „iro dal mi as sá”

ten ni pisz kos szá jú sze rep lõi nyel vét, in kább õ iga zo dik

eh hez, és azt mu tat ja meg, hogy a trá gár sá gok ban is

van épí tõ erõ. Nem csak felnõtteskedésrõl vagy igény te -

len ség rõl van ugyan is szó, ha nem ar ról is, hogy ki elõtt

me ri va la ki ki mon da ni és hasz nál ni az egyéb ként til tott

sza va kat – ez is a kö zös ség hez tar to zást je len ti. Rá adá -

sul mind ez pör gõ vé, könnyed dé és megint csak élet sze -

rû vé és át él he tõ vé te szi a re gényt, meg te rem ti a kö zel -

ség, az in ti mi tás il lú zi ó ját a szö veg és az ol va só kö zött.

Hartay ugyan ak kor azt is jól tud ja, hogy ma ga a té ma

egy ál ta lán nem új az iro da lom ban. Köz vet len elõz mé nye

ta lán A Pál ut cai fi úk, ami re a szö veg ben több ször utal,

de ne kem a Zab he gye zõ is sok szor eszem be ju tott ol va -

sás köz ben. A száz év vel ez elõt ti tör té net bõl a baj tár si as -

ság, egy más fel té tel nél kü li se gí té se meg ma radt, de az

olyan ér té kek, mint a grund, a kö zös tér vé del me már ki -

ko pott. Nemecsek eb ben a re gény ben már leg fel jebb

egy ci gány fiú le het, aki vel sen ki sem sze ret ne egy he -

lyen len ni, de a Pász to rok ból is egy ci gány ban da lesz,

amely ag res  szí van lej mol a temp lom mö göt ti pa don ösz  -

sze gyû lõ fi úk tól. A gitt egy let bõl pe dig pá lin ka egy let: az

ivás mint öröm for rás a leg erõ sebb mo tí vum a könyv ben.

Van eb ben va la mi mély sé ges szo mo rú ság, hi szen azt jel -

zi, hogy min den ki a ma ga sa ját kis vi lá gá ban él, el be -

szél nek egy más mel lett, és iga zá ból nem tud ják egy más -

sal meg osz ta ni a prob lé má i kat. Pe dig mind an  nyi an

ugyan azok kal a fé lel mek kel küz de nek: mi lesz ve lünk 5,

10 vagy 20 év múl va? A re gény ben ezt a kér dést több -

ször fel is te szik egy más nak a sze rep lõk, de so sem tud -

nak er rõl kö zö sen és plá ne mé lyen gon dol kod ni.

Egy va la mi ben ér te nek csak egyet: a kö zö sen át élt

ka lan do kat jó lesz majd húsz év múl va is elõ ven ni és el -

me sél ni. És mint ha ar ra fut na ki az egész könyv, hogy a

ti né dzser ko ri va du lá sok, õrült sé gek és ka lan dok, il let ve

az ezek kel meg erõ sí tett ba rát sá gok je len tik az élet egyik

csúcs pont ját, amit ta lán nem is le het ké sõbb fe lül múl ni. 

A most 36 éves szer zõ érez he tõ nosz tal gi á val te kint a

nem tit kol tan sa ját ka masz ko rá ból elõ hí vott tör té ne tek re,

és eköz ben azt is vál lal ja, hogy a ba rá tai, sõt akár egy

egész ge ne rá ció em lé ke it is meg ír ja. Épp ezért le het ez

a könyv si ke res. Ha a tör té ne tek köz vet le nül nem is, de

az ér zé sek és az út ke re sés ne héz sé gei mind azok nak is -

me rõ sek le het nek, akik jár tak már kö zép is ko lá ba, vagy

épp most jár nak oda.
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