
Hogy Dávid Veronnal mindig tör
ténik valami, azon igazán nincs mit 
csodálkoznunk. A kotnyeles óka
nizsai hölgyemény immár negyed
szer tér vissza, bár ezúttal jelentős 
változások történtek az életében: 
feleség lett, első gyermekét vár
ja, és -  1914-et írunk -  a háború 
előszele is el-elsöpör a búzahullá
mos bácskai táj fölött. A fekete zon
gora (majd A türkizkék hegedű és A 
borostyán hárfa) című regényével a 
krimi, a lektűr és egy csipetnyi, még 
éppen illedelmes feminizmus keve
résével műfajt teremtő Baráth Ka
talin két év után jelentkezett újabb 
folytatással, és bízvást mondhatjuk, 
megérte a várakozás. Bár a sorozat 
első darabjának robbanásszerű ele
venségét természetesen nem kér
hetjük számon, mégis talán a legél
vezetesebb, legcsiszoltabb és legtu
datosabban felépített Veron-krimit 
vehetjük a kezünkbe, ami közben 
mégis megőrizte sajátos védjegye
it: a kikacsintós humort és a kora
beli élet mindennapjainak részlet
gazdag felelevenítését. Az amúgy 
történész és a regényei helyszíné
hez abszolút kötődő -  eredetileg 
magyarkanizsai -  írónő úgy képes 
a szemünk elé varázsolni az ókani
zsai városháza jégkék pillantású Fe
renc József-portréját, a zentai fő
tér szerbgyilkos hangulatú, pálin- 
kásbutykosok és hegedűszó kísér
te hangulatát, mint amilyen ügye
sen vázolja fel egy-egy jellemző 
vonással a fő- vagy akár a részben 
már ismerős mellékszereplők (Ve
rőn apja, Lázó rendőrkapitány, Vé
kony doktor, az automobilgyáros 
Haltenberger és titkárnői, a Bo

gár-csárda lakói stb.) karakterét is. 
Az elkényelmesedő otthonosság
ból pedig egy remek ötlettel ránt
ja ki az olvasót: Csonka Ferkó, Ve- 
szelka, Szevdcz, a kis Bödoés minden 
betyárok királya, Rózsa Sándor szel
leme söpör végig a hőségtől piru
ló egyhangú tájon -  a vihar előtti 
csend egyszersmind a háború kitö
rését megelőző utolsó „békehóna
pok” rejtett feszültségektől terhes 
szimbóluma is. Es mert elsősorban 
mégis csak egy vérbeli krimiről van 
szó, amikor a kétfedeles társasko
csi utasait, rajta Veront is, elnyeli a 
föld, a szálak ebbe a régi betyárvi
lágba vezetnek. A különböző valós 
kutatásokat (például a japán Mina- 
mizuka Shingo Rózsa Sándor-élet- 
rajzát), a népdalokban és a falu
si „pletykákban” ma is élő bácskai 
betyárvilágot a fikcióval vegyítő re
gényesség fokozatosan szív magá
ba, és a kezdeti bizonytalan idősík
váltások után egyre határozottab
ban és döccenésmentesebben ha
ladunk előre a két párhuzamos tör
ténetben. A mozaikkockák persze 
elég hamar összeállnak, így túlzás 
lenne azt állítanunk, hogy körülbe
lül -  az amúgy a kelleténél talán kis
sé terjedelmesebb -  írás felétől tö
vig rágnánk a körmünket, ám Ba
ráth Katalin regényeiben talán nem 
is a rejtélyek kibogozása a legizgal
masabb. Ha hagyjuk magunkról le- 
hámlani a magasirodalmi sznobiz
must, észrevehetjük a zseniálisan 
felépített, egyszerre régimódi, cso
dálatosan ízes, ám minden szavá
ban ma is érthető nyelvezetet (en
nek egységre hozására nem köny- 
nyű feladat), a Monarchia népeinek

egymás iránti hiheteden hétközna
pi toleranciáját, vagy azokat az ap
ró finomságokat, mint például az 
első gyermekét váró Verőn tépelő- 
déseiben testet öltött mindenkori 
anyák kétségeit. Ráadásul a betyá
rokat körülvevő romantikus kép
zelgések is a helyükre rázódnak va
lamelyest: a tanult, öntudatos és fel
vágott nyelvű asszonyka ellenpont
jaiként ők inkább a bizonytalan kor 
szülte fifikás, sokszor kegyeden túl
élők, mintsem a magyar nép Robin 
Hoodjai. ■
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