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amelyben nagy segítségükre van a képzelet . Közös a saját maguk alkotta 
hazugságuk – a szabadságuk és képzeletük börtöne . „Még fiatal vagyok, le-
hetek én is bármi még . . .” (83) . A szándékos összezavaráshoz hozzájárul még 
az „intro” és „outro” fejezetek bevezetése, egy idézett blogbejegyzés, részeg 
SMS-ek és a könyv végi „Track-lista” is, melyekkel sokszor valóban nem 
tudunk mit kezdeni . Tény, hogy ki vagyunk téve az írónő kénye-kedvének . 
Ez van, ha Tallér Edina játszik .

� Lábadi Lénárd

Regék a panelból
Tallér Edina: Lehetek én is. Kalligram, Pozsony, 2013

A Lehetek én is posztmodern karakterisztikája legerőteljesebben a kisre-
gény nyelvezetében manifesztálódik . A nyomaték nem a „mit írni”, hanem 
a „hogyan írni” kérdésfeltevésre helyeződik . Tallér Edina bevonja az ol-
vasót az írás műveletébe, melynek során beszámol gondolkodásmódjának 
permanens fordulatairól is . A textust, a szüzsé és a jellemrajz háttérbe-
szorításával, az elbeszélők perspektíváinak folytonos modifikációi teszik 
izgalmassá . Ezek a spontán nézőpontváltások rendszerint a mondatok 
szisztémáján belül következnek be . A szövegben működő paradoxonok 
is megrekednek ezen a szinten, ugyanis egy mondat eleji pozitív pólus, a 
mondat végére negatívvá alakulhat .

Az ókori görög regény toposzai, a Daphnis és Chloé specifikus mozzana-
tai íródnak újra . A Pánsípos kecskepásztor és Eileithüa a tisztán érző jósnő 
személye közé az anya szigorú és markáns alakja férkőzik, aki a lány auto-
nómiáját és a szerelmi kapcsolat katarzisát is retardálja . A két történeti szál 
a vidéki kamasz lány és a családanya életének szegmenseit dolgozza fel . A 
fejezetek összecsengései alapján az interpretáció realizálódhat úgy is, mint 
egyetlen életpálya heterogén periódusainak naplóbejegyzéseken keresztüli 
megjelenítése . A történet időbeli csúsztatásokkal operál, s e faktor a kötet 
struktúrájának kialakítását is determinálja .

A Lehetek én is írónője romantikus ellentéteket ütköztet egymással, 
mégpedig a vidéki idillt a panelszigetek hangulatvilágával . A provincializ-
mus és az urbánus közeg hasonlóképpen az anya-lány és a férfi-nő kapcso-
lat viszontagságai köré épül . 


