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Potozky László új novelláskötetében ugyan nem áll elõ valami merõ-

ben újjal, viszont rendkívül megnyugtató, hogy minden sora arról ta-

núskodik, jól ismeri a magyar és a világirodalmat, tisztában van a

hazai és külföldi próza csúcsteljesítményeivel, egyszóval tudja, mi

fán terem az írásmûvészet. Három ciklusból álló kötetének egyik leg-

jobb darabja a Kiképzés, amelyben kitûnõen rajzolja meg egy kita-

lált mester alakját. Tetszik az a késleltetés, hogy sokat kell várnia és

tûrnie a fõhõsnek, és bizony jó néhány liter töményet meg kell innia

iszákos mesterével együtt, mire az öreg hajlandó beavatni õt a titok-

ba, s az is jó, hogy Potozky az olvasóval szemben kellõen udvarias,

nem mismásolja el a lényeget, a mester tényleg mester, s megfelelõ

formába öntve átadja tanítványának a tudását. A fiatal és az öreg író

szépen kiballag a tengerpartra, aztán a mester hirtelen megáll, és

azt mondja: „… itt jó lesz… ez lesz a te mûhelyed… papírod most a

föveny, a tenger hullámzása pedig a mértéktartásban lesz

segítségedre… karcold bele a nedves homokba, ami eszedbe jut,

és hagyjad, hadd mossa el a víz. Majd ismét írd le ugyanazt, ezúttal

azonban tömörebben, aztán várd ki, míg a hullámok ezt is megcen-

zúrázzák. És így tovább, egészen addig, amíg minden szó a helyére

nem kerül, s ha a víz már nem tudja nyomtalanul leradírozni a mon-

dataid, talán érnek is valamit. És csak nyugodtan. Idõd, mint a ten-

ger” - neveti el magát a mester, és magára hagyja a tanoncot, hadd

lásson munkához.

Ennél megfoghatóbb és megkapóbb példát aligha lehetne fel-

hozni arra, hogy a nemzedékváltás külsõ történéseivel egyetemben

annak belsõ folyamatai miként zajlanak le egy alkotó fejében. S

hogy mit tanult még meg a nagyoktól Potozky? Láthatólag mindent

vagy majdnem mindent. Magabiztosan beszéli az irodalom nyelvét,

széles eszköztárral dolgozik a parányi részletek kifinomult leírásától

az abszurd ötleteken át a könnyed iróniáig, s többnyire – bár nem

mindig – elkerüli a túlzott irodalmiság csapdáját is. Egyszóval képes

a természetesség erejével hatni. Amivel azonban adós marad, az a

teljesen egyedi és utánozhatatlan hang, stílus és világ, vagyis a véd-

jegy, amely szükségképpen minden jelentõs író minden mondatán

ott virít. Potozky számomra olyan szerzõ benyomását kelti, akire még

túl nagy hatással vannak az olvasmányélményei. Még nem tudja

megírni azt, amit csak õ tud megírni, senki más. Erre egészen konk-

rét példa a Gátépítõk balladája, amely érzésem szerint nagyrészt

Csáth Géza hatását viseli magán: könnyen tekinthetõ az Anyagyil-

kosok halvány másának. A hiány sajnos abban is megmutatkozik,

hogy egy-egy novella alapötlete nem erõteljes, vagy ha jó is az alap-

ötlet, nem sikerül kibontani. Ilyen például rögtön az elsõ darab, a

Csendélet a bányatónál vagy Az ég szerelme. Ez utóbbi azzal az

abszurd tüneménnyel kezdõdik, hogy az Avar utca felett leszakad

egy darab az égbõl, de aztán ez a furcsaság további meglepetése-

ket nem hoz. Nagy várakozással kezdtem olvasni A csirke címû da-

rabot. A nyitó mondat telitalálat. „A beteg galamb egy pinceablak-

ban várta a halált.” Erre a mondatra akár nagyszabású novellapályá-

zatot is ki lehetne hirdetni, hogy a vállalkozó szellemûek eme kezde-

ménybõl kerekítsenek ki mûvet. Potozky sajnos a maga megszabta

magas indítást nem tudta fokozni, pedig milyen jó volna, ha további

magasságokba tudott volna lendülni egészen a tetõpontig.

Potozkynak egyébként nagy erénye, hogy képes állatok bõrébe búj-

ni, például hosszú oldalakon át tud tökéletesen azonosulni egy

macskával a Mi minden fér az esõbe? címû darabban, ezért is kár,

hogy a beteg galambbal való együttérzõ azonosulása csak részben

sikerül. Ellenben a kötet utolsó, Indiánok tankok ellen címû darabjá-

ban egy félbemaradt kézirat alakját is képes magára ölteni, és ele-

ven kéziratként monologizálni, ami azt mutatja, képzelete van olyan

szabad, hogy nem riad meg a realitás legszigorúbb határaitól sem. 

Potozky László: Nappá lett lámpafény

Magvetõ Kiadó, 2013

21ÚJ KÖNYVPIAC 2013, JÚNIUS

„Tenyérnyi égcserepek”
Manapság szinte képtelenség irodalmat úgy olvasni, hogy az ember ne kételyekkel

venné szemügyre a neki felkínált mûveket. Másoktól is gyakran hallom, hogy fenntar-

tásokkal olvasnak. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem tudok örülni, ha néha gyöngy-

szemre bukkanok, éppenséggel végtelenül boldoggá tesz, ha végre egy-egy remek-

be szabott mûvet találok. Látványos nemzedékváltás zajlik az irodalomban is, ám ez

sajnos gyakran látványos kudarcokkal jár. Mondanom sem kell, örvendetes ez a válto-

zás, kritikusi szemmel azonban van egy elviselhetetlenségig bosszantó jelenség: a fi-

atal szerzõk úgy írnak, mintha õelõttük még alig vagy egyáltalán nem írtak volna sem-

mit, mintha egyszerûen nem létezne se magyar, még kevésbé világirodalom. Olvasás

elõtt, közben és után gyakran gondolok arra, hogy nemcsak az irodalomban, de min-

den mûvészeti ágban annyira végigzongoráztak már minden lehetõséget, hogy író le-

gyen a talpán, aki valami merõben újjal tud elõállni.


