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barátsággal és a szeretettel ne tegye ezt! Úgy jöjjön el, hogy jó legyen minden-
kinek! Vagy ne jöjjön!

*

Jegyzetek a Fakönyvhöz

A Fakönyv levélregény. Dehogy is ósdi mûfaj! Elnyûhetetlen. A blogok és
chat-ek világában egyenesen feltámadni látszik. Karinthy szavait még sose ér-
tettük ennyire: „Nem mondhatom el senkinek / Elmondom hát mindenkinek.”
(Elõszó) A levélregény természetébõl fakad, hogy a fiktív és a dokumentáris
összegabalyodik benne. Az olvasó természetébõl pedig az, hogy dokumentum-
ként akarja olvasni, mintha egytõl-egyig misszilis levelek lennének a „regény-
ben”, mintha postára adták volna õket. Pedig dehogy!

A Fakönyvbõl úgy bomlanak ki a történetek, mint a fa lombjából a levelek,
ágak, hajtások, s  világ teremtõdik bennük. Ne higgyük, hogy csak könnyes
könyv a Fakönyv! Bodnár Szilárdnak istenáldotta humora is van, és meg is
csillogtatja. De miért tagadnánk, könnyes is, hiszen tragédiák hívták elõ a szer-
zõbõl. Ezt a könyvet (amely még kézirat) két halottjának ajánlja a szerzõ, aki
jogász, járásbírósági titkár. Az egyik tragikus körülmények között meghalt or-
vos bátyja (dr. Bodnár Szabolcs), a másik tragikus hirtelenséggel távozott „cso-
dálatos felesége” (dr. Molnár Julianna). A feleség alakja úgy bukkan fel újra és
újra, a levelekben, naplójegyzetekben, short storynak nevezhetõ rövid törté-
netekben, mint a búvópatak. Maga a Szerelem. Halk szavú volt, filigrán, kislá-
nyos alakú, és Julikának becézték. Ez a külsõ és ez bájos név sehogy sem illett
egy büntetõbíróhoz. Pedig az volt, és tehetségesnek mondták. Szakmájában is
veszteség a halála. Édesanya is volt, egy kilencéves, szöszke kisfiút hagyott ár-
ván. Ilyenkor akarva-akaratlan Zelk Zoltánt idézi az ember: ”Az Isten vétke jó-
vátehetetlen.” (A hozzá képest fiatalnak számító Nagy László halálakor szakadt
ki belõle.) Nem véletlenül arra a levélre esett a választásunk, amelyik a Szere-
lem címet viseli.

A levélregény mindig talányos. Évszázadokra adott töprengenivalót az iro-
dalmároknak az, hogy vajon ki volt a portugál apáca. Hát nem Mariana
Alcoforado, ahogy sokáig hitték/hittük, hanem Guilleragues grófja. (Portugál
levelek, 1669) Bodnár Szilárd levélregényében kevesebb a talány, mint a levél-
regény nemes õseinél és leszármazottainál (L. Rousseau, Goethe, Fielding,
Madame Sèvigne, Kármán József és a többiek Ulickajaig), de azért akad. Vajon
ki Pati, akinek a boldogságát, boldogtalanságát elmeséli? Lehet képzelt alak, és
lehet valóságos is. Ahogy akarjuk. Végül is a szövegen kívül minden „külügy”.
De inkább mégis az utóbbi. Még azt is sejteni véljük, hogy valaha szép érzel-
mek fûzték hozzá a szerzõt. Õszintén szólva, nem mindennapi ötlet, hogy neki
meséli el, milyen volt szerelmetes asszonya mellett élni – és milyen nélküle. Ez
talán eddig még nem is jutott eszébe senkinek.

Új, kaposvári szerzõ írását mutatjuk be. Fogadják szeretettel!
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