
mognak a motorral, ami bizony le-
robban. Alkonyodik. Betolják egy
öregúrhoz, késõ este hazatérnek. Az
anya ijedtségében bejelentette eltû-
nésüket, ettõl viszont az apa ijed
meg. Zsuzsika pedig a szobájába
menekül: �Lehet, hogy még ma éj-
szaka megtalálnak a rendõrök.�

Most akkor: mese a mese?
SZEGÕ JÁNOS

(Új KÉZirat Kiadó � Írók Szakszervezete,
Budapest, 2003, 69 oldal, 980 Ft) 

JENEI GYULA:

FFuuttóóhhoommookk

Az Esõ-könyvek sorozat harmadik da-
rabjaként jelent meg a Szolnokon élõ
költõ, szerkesztõ és újságíró, Jenei
Gyula legújabb munkája. 

Nevével eddig fõként lírai al-
kotások kapcsán találkozhattunk;
korábbi könyvei (Hátországban,
Valahogy, A víztorony vitorlái, Gra-
fitnap) után ezúttal tárcái közül vá-
logatott össze és adott közre egy
kötetre valót.

A Futóhomok címû tárcatár az
1994 és 2002 közti idõszakban írott
több száz kézirat rostálásával nyerte
el végleges formáját. A prózai írások
túlnyomórészt felkérésre születtek;
többségük országos napilapokban
jelent meg, egy részük pedig a rádi-
óban hangzott el. 

Tartalmát tekintve a könyv nem
bomlik tematikus egységekre. A tarta-
lomjegyzéket böngészve egy igen szí-
nes körkép mozaikjai rajzolódnak ki
elõttünk. Közelebbrõl nézve feltárul a
rendszerváltást követõ szûk egy évti-
zed története, s a személyes tapaszta-
latokkal kiegészülve reaktiválódnak az
egykori aktualitások, régi esemé-
nyek, folyamatok.

Jenei hõsei egyszerû emberek;
mély, õszinte empátiával fordul az
�utca embere� felé. Felismeri, s ami
ennél fontosabb, elismeri a hibákat.
A hentespult mögött álló, csalni ta-
nuló kereskedõtanoncok éppúgy
megragadják figyelmét, mint átala-
kuló társadalmunk új jelenségei: az
internet használata vagy a gyorsét-
termek elterjedése. A szerzõ kiváló
arányérzékkel jeleníti meg a múlt és
a közeli jövõ között feszülõ jelen rez-
düléseit. 

A feljegyzések, saját élményfor-
rásból táplálkozó jegyzetek sorjázása
közben � szinte észrevétlenül � tárul
fel Jenei egyénisége; nyílt állásfogla-
lása minden esetben a meggyõzés
eszközeként funkcionál. A sokszor
triviálisnak tûnõ kérdések éppen az
egyéniség mozgósító erejét kiaknáz-
va tûnnek fel új színben.

Olvasás közben az volt az érzé-
sem, hogy Magyarországé a könyv.
Pontosabban: a könyv Magyaror-
szág. Az elmúlt évtized Magyaror-
szága. Szigorúan rögzített tények,
pontos, helytálló reflexiók elegye:
látlelet. Az ezredfordulóé, a válto-
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zásoké, a kelet-európai életérzésé, a
mindennapos emberi küzdelmeké. 

Ezek a tárcák talán elébe mennek
a sorsnak, s mint egy megelõzõ régé-
szeti feltárás (például bevásárlóköz-
pont építése elõtt, esetleg közben), a
hibákból is építkezve, a fontosnak
vallott értékek megõrzése mellett
foglalnak állást. Szerényen, de hatá-
rozottan, logikus érvekkel, elgon-
dolkodtató példákkal.

Azt mondom, a leletmentés si-
került. Ezek az írások megõriztek
valamit, ami már visszavonhatatla-
nul elmúlt, lecsengett, elhangzott; s
noha sokszor magunk is csak tétova
kísérleteket teszünk a múlt megidé-
zésére, ehhez a vállalkozásunkhoz
korrekt alapot, biztos segítséget
nyújt a könyv.

SÜTÕ CSABA ANDRÁS

(Esõ-könyvek, Jászberény�Szolnok, 2003,
145 oldal, 800 Ft)

HÁY JÁNOS:

AA  bbooggyyóóssggyyüümmööllccsskkeerrttéésszz
ffiiaa

Újabb mûfajban jelent meg könyv
Háy Jánostól. A bogyósgyümölcsker-
tész fia címû kötetben tárcanovellákat
találunk. Háy akkor vált igazán is-
mertté, amikor Dzsigerdilen � A szív
gyönyörûsége címû, a török korban ját-
szódó áltörténelmi regénye megje-

lent. Sikerét megduplázta egy hason-
ló regénnyel, a velencei kalmár törté-
netére rájátszó Xanadu � Föld, víz, le-
vegõ címû könyvvel. A két, poétikai-
lag és történetét tekintve is izgalmas
regény mellett eltörpült, hogy szer-
zõjük eredetileg költõként startolt, a
kritikusok pedig, akik nemigen mél-
tányolták Háy költõi teljesítményét,
végképp a prózaíró címet osztották
rá. A Kotródom el volt aztán az a ver-
seskönyv, amelyre már a magukat igé-
nyes líraszakértõnek tartók is bólogat-
tak. Mindeközben a kritikusok több-
ször is elrebegték a közhelyet, amelyet
egyetlen szerzõ sem szeret hallani:
�megtalálta a hangját�.

Háy Gézagyerek címû drámáját
is nagy sikerrel játszották, becsúszott
egy mesekönyv is, most meg ez a
tárcatár. A bogyósgyümölcskertész
legkisebb fia elindul benne szeren-
csét próbálni. A tárcanovellák hõse
egy kicsi faluban gyerekeskedett, ká-
bé olyanban, mint amilyen Vámos-
mikola lehet. Szedte a bogyósgyü-
mölcsöt, régészkedett, vágyott a fõ-
városba, Nyú Jorkba, a szabad
országokba, igazi Levi�s farmert
akart, mert hogy néz ki, hogy Budá-
ra megy szerencsét próbálni, és õ
lesz a gimiben az egyetlen, akinek
nincsen farmerje. Rockzenész akart
lenni, dagadtra gyakorolta az ujját,
miközben ráragadt a 70-es, 80-as
évek pesti szlengje, meg egy nõ; az
utóbbiért sokkal jobban meg kellett
dolgoznia, mint a szlengért. Például
ki kellett ugrania az ötödikrõl � en-
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