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Voros Istvdn aztiia Keresztel1s1zdnuizzel
nos fontossdgri,de akaraz,,olvas6szerkesz- ga (,fizegqdhdny 6v egy feln6tt ember
cimii,,,befejezhetetlen
krimi" miifajri kdnyt6kr6l" (a magyar beltigy hajdani hivatdsos
€let6ben nem nagy vasziszdasz..."
v6ben (melyr6l mdsutt igyekeztem sz6lni):
lev6lfelbont6ir6l),akar a,,pirospapriki6sszegz6dikegy peri6dus) egymdsrataliil
,,ManapsAgl€tezik az atomiz4lt reg1ny. A
szokr6l",akdr a washingtonirddi6s szakma a vegyesmiifajri, massziv kdrywben.
miniatiir reg€ny. Az egSpercesreg1ny. Az
nStipusair6lregdl,mondataiinddzdsAval
6s
egyszavasregdny. Az egybetiis reg€ny. Az
legtdbbszor eml€keinek, tapasztalatainak,
csak a szdvegpdrdtilet1nel<,hogytemond
szem6lyes vallomdsdnak mozzanataival is
,,Akivel a t(iz jdtszk' mott6jf reg6nye, a
jam relativ spinj€nek k1rd€se,belecsavaro- folyamatos 6rdekl6d6st valt ki.
Diszbogar a Novella Kiadcntl ldtott napvidik-e egy regdnnyi". A szellemes fi:icska,
ldgot, s kOnnyenlehet (bAr persze e konymely a miifajnak ugyamigy sz6l,mint a mfves mtihely egydltalan nem a kisepikdra
fajoz6funk (az irodalomelm€let embereinek
kdlt6 bele is foglalta konlve cim6be a reszakosodott),hogy novellanyi anyag pum6s a kitikusoknak), annyi kieg€szitdsttalan
g€ny sz6t. A Hungarovox KiadonAl megprilta fel magAt reg6nny6. Nem mesterk6lt
megdrdemet a reg6ny reg6nyjelent szAmaddsaa Veisek
vagy mesters6gesm6don, bar - tObbekkOs6g€r6l egy bizonyos szinten
reg€nye cimet viseli. Az
z6lt - a Hoffinann mesdi.premier tdjdka
i*iirr.. ffi{:Uditi
az€rtmaga,a mii ir6ja dOnt.
el6zdken ldthat6 r6szletes
mell€kszdl,a lAbjegyzetek kezd6s utAn vacsalddfaa tortdneti-szocio- l6ban akad ,lAbjeg5tzet".De a Balazs Bdlal6giai bedgyazottsdgotvetidijas filmrendezSb6llett prozur6 2003 6ta
pdlddul tudatosan vAlasztotta
ti el6re, a hangutds rdszint
sorakoz6kdryvei mindegyik6ben ij prozaazt a megoldAst,hogy a Dacketsegtelenilla prozdt is
technikai kihivdsokkal n6z szembe.A boricapo - ...6smegint el6lr6llapavatott tollal mrivel6 kdlt6e,
to (Farag6Agnes tervezte) piros, sdrga,fejain esem6nygazdag6letritjda kicsengds pedig a konkete szineivel is kiemelt tiizmotir.rrm 6lteti
nak, kiilfoldi honfoglaldsainak
fessziondlis memodrok6.
az egyes sz6m els6 szem6lyii narrdci6t
kezd6 stdci6ir6l, a beilleszke(lAngcs6va,fdftlya, glrufaskatulya,tfbortfiz,
Ezekbeaz irdnyokbamozog
des-Folyamat16l
oneletrajzi
ama,,relativspin".El6g
vegyszergy Ari
a k6sei eml6kez6smegengedcsupdn a csaliidt6bldna
robbands,Ian Pate - pontossdggalszdmol be.
szerz6 k€t hAzassilgAv
al
Iach, azbeszt,tbzLebilincsel6en 6rdekes, szikOzvetleniil kapcsolanyel6, feldSl6 kanes stflusri ,,mes6l6se"nagyjdb6l eredeti
tos neveket szemiigyre venni, mdris
rdcsony{a,kigyulmivoltukban hagyja meg mindazokat, akikbeindul az olvas6 regdnyes fantlziitja.
Iadt vikendhdz:
b5l reg6ry{igura vdlhatna, egy-egy kisreMindk6t asszonysorsa reg6nybe ill6.
alig akad a multra
g6nnyel a vdllukon. Ilyen p6ld:iul az italiu
A firigyermekd,Birtalan Baldzskdlt66
vagy a jelenre vo(els6) emigrdci6 elejdn Amerigo Tot, a
szintdn (aki a konyv szerkeszt6je.Apa
natkoz6,6nmag6nagy szobrAszmilv6sz6s segit6k6szf6rfiri,
6s fia egy6bk6ntb6s6geseninformAl6
nriLltObbet hordovary a harmadik (washingtoni) meg6rkehonlapot miikddtet, n6ha €rdemes
z6 kdzl6s, amez€st kovet5en Thkdcs fr, az Amerika
hozzdolvasni bemutatkozdsukat a
Iyet ne 6getne At
Hangja RAdi6 magyar osztdlydnak egykori
Versek reg€ny&tez). A korAn elhunyt
szimbolikusan a
vezetSje.De nem kell vilSghfrii vagy relativ
kolt6-bar6t Yerb1czy Antal is k6sz
langnyeM.Amohatalommalbir6 szemdlyis6gneklenni ahkisreg6ny-f6szerepl5.Az olykor tril
tir,umsor mOgdtt
hoz, hogy a Syllabux kiadvAnydt olvasva
rdvid fejezetekretdrdelt 6s ism6tldsektdl
az at6tl. korommA, hamuvd vdlik-e a negytobbekben is reg6nyh6st sejditstink. Az
nem mentes, nagyjAb6l id6kovet6 elbevendveskordban n6siilt, mdr nem fiatal torir6n6 anekdotikus apr6sdgokkalnem takasz6l6sbenj6l 6rv6nyesiilnek Birtalan kort6netmond6l6ttervb6l 6s l6tv6letlenb6l16r6koskod6hdromszorosrijrakezd6s-6ntor- 6s onkdpkdnt is szuggesztivkoltemdnyei,
tegdsszdlett embers6ge€s mdsok6rtfelelds
tlnete (az 1965€s 2001 k0zdtti, ,,k02€ps6 a plebejus indittatiisdt 6s drtelmisdgi,miisorsa, vagy sem. Pontos, taktusos mondaallomdskdnt"Kanaddt,Toront6t ugyancsak v€sz kiteljeseddsdtsiirii, srilyoskonfliktutok metron6mja viszi el6re a szdveget,hol
belak6 id6szakb6l)telve van elhallgatiisok- sok Srrdndsszehangolniigyekv6 orok kepattog6sabban,hol nyrijt6z6bban. Nem
kal is. Igy a si6foki sziiletdsii,sikeres
res6, az 1945-ben egyszert ir6i mutatvdny hogy a hivatdsdval
kanadai theater maker, Iohn Hirsch
sztiletett ,,legkidsszeforrott f6h6s kis fejezetekbe rendezdeset6ben. ZaIAn Magda - eddigi ansebb firi" kertelEs
d6 ernl6kk6pei az €lSbesz€d6s a napl6szegol 6s magyar nyelvii k6tetei, miiforn6lkiili gy6ndsai6s
r( r0gzitetts6g,az egyrdejfisdg6s az ut6ideditdsai,interirii, dramatikus€s riidi6s
visszapillantdsai. jiis6g, a realitds6s a jelkdpess€gvegy€rt€alkotAsai,szines memodrjai is bizoAz elapr6zottsd- keit is mrikodtetik. Egy (tObb) szerelemrenyitottdk - szdmos miifajban otthogdn feliilkerekedS
g6nye a Diszbogar, azI953-bansziiletett elnos. Ezrittal az ernl€kez€sreg6nytvdh|romsz|z
oldal
besz6l6 &tizedeinek magdn- 6s koztort6lasztotta,melyben az eml6kez6skr6verseinek 6rdess6- nelmi lenyomat-reg6nye; az eredm6nyt
nikdjara 6s tanulsdgaira esik a hanggiikben is vdlaszt6nem mindig hoz6 fizikai iiLldozatkdszs6g
6s
sfly nem az (ennek ellen6renem hikos po6tikdja 6s az
a nem egykonnyen beindithat6 lelki szoliinyz6) 6rdeKeszit6 regdnyess6gre.A
epika helyenkdnti
daritds regdnye- tiizben edzve.
szerzS nem minden bekezddseazotudatos darabossdTarjdn Titmds

Birtalcn
Ferenc

Zcl n Mcgdc

KONWHET

535

