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Magasles

„Legyen a m� gond!”
Nehéz dolgom van most, hogy egy hozzám ennyire 

közel álló könyvr�l kell írnom. Ugyanakkor azt gon-

dolom, pont arról a költ�r�l érdemes írni, akir�l 

nehéz. Mert a nehézség ez esetben azt jelenti, hogy 

olyan egyértelm� és további magyarázatra nem 

szoruló a kommunikáció szöveg és olvasója közt, 

a hatás pedig olyannyira eredeti és elemezhetetlen, 

megmagyarázhatatlan, hogy az irodalomtörténész 

és a kritikus – más néven versboncnok – ilyenkor 

bajban van. Hiszen a „miért szép”-et megokolni, 

a  költ�i textúrát feldarabolni, versrostjait, a  m� 

vázát kiemelni igencsak szívtelen feladat egy eny-

nyire él� és eleven szövegtest esetében. A  K�, 

papír, olló, Filip Tamás hetedik kötete számom-

ra kiolvashatatlan m�, no, egyáltalán nem azért, 

mert id� el�tt elunnám, épp ellenkez�leg, ennek a 

majd kétszáz versnek tömegén túli tömege, súlya, 

kiterjedése van: versmértékkel mérhetetlen, füllel 

szinte hallhatatlan, valójában írhatatlan, csak költhet�, kimeríthetetlen tengere 

a katarzisnak. Hiszen a költészet átlényegít� ereje az, ami Filip Tamás minden 

gesztusában megmutatkozik, a létnél létez�bb létet reprezentálja, a m�alkotás 

által adódó létet. Elutasít minden kalkulációt, minden akartat, minden m�vit, 

magát a nyelvet hagyja szólni, vagy ahogy Két dolog cím� versében fogalmaz: 

„Játszom a szavakkal, engedem nyerni �ket.” Verseiben nemcsak saját poéti-

kája szól, az egész magyar költészetet átsz�ri magán: olvasásuk közben Ady, 

Babits, Kosztolányi, József Attila vagy Pilinszky szavainak visszhangját halljuk, 

hallucináljuk, álmodjuk. Ekképpen Filip �rz�je a hagyományoknak, mintha 

elindulna a közös nyomon a m�vészet eredete felé, hogy aztán egy csak neki 

nyitva álló kapun át érkezzen meg a M�vészet palotájába.

Leginkább persze a posztmodern gesztusok hagytak nyomot stílusán, de 

ez sem utánzás, inkább tanult anyanyelv. Mert nem kibérelt, nem felvett, túl-

játszott, nem, meztelen. Hiszen van, aki ruhában meztelenebb, mint pucéran; 

megesik, hogy sokkal furcsábban érezzük magunkat p�rén, mint megszokott 

viseletünkben, és Filip Tamásnak már van kényelmes, megszokott nyelv-

ruhája, amelyben olyan könnyedén mozog, hogy kering�zni épp úgy tudna 

benne, mint maratont futni. Talán kék, márkás farmer lenne ez a versnyelv, 

laza inggel, nyakkend�vel, sportos zakóval és valamilyen egyedi kit�z�vel a 

mellén. N�i változatban pedig? Nonfi guratív minták a combközépig ér�, lágy 

esés� ruhán, a lábon saru, a fejen férfi kalap, az a fajta, amely valahogy a n�i 

frizurán egészen huncutul mutat. De a ruházkodás adta lehet�ségek változa-
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tossága szegényes ahhoz, hogy valóban pontos metaforát alkossunk bel�le 

versei stílusára.

És milyen maga a szerz�? Hogyan nyilvánul meg verseiben önmaga el�tt, 

hogyan néz vissza a soraiból saját szemébe? Érz�dik a megalkotottság, hogy 

sokáig készült, készül�dött randevújára a szóval. Megformált, megalkotott, az 

alkotó maga is m� immár. Olyan, mintha a korábbi évszázadokban felmerül� 

költ�i szerepeket egyesítené: a váteszt, a kisembert, az önelemz�t, a roman-

tikust, az elidegenít�t, vagy éppen a szétszórtan posztmodernet. Különböz� 

archetípusok olvadnak egybe testmelegében, zavarba ejt� közelségében, inti-

mitásában. Hiszen nem ritka a vallomásos, személyes hang, mely pöszmötöl� 

hétköznapok apró részleteit adja tudtunkra: „Mikor kenyérnyi helyet próbáltam 

keresni a retró villamoson, valaki rám szólt, mocskosnak találta szatyromat… 

a következ�nél leszálltam, s egy lány is ugyanott, a járdáról valakinek vissza-

kiáltott: Este a gödörben találkozunk!” (186.); vagy például máshol: „alig sej-

tem, hogy mit írok: szerettem volna valami nerudásat, csak egyre van az övét�l 

a születésnapom” (95.).

Ugyanakkor a költ� magát a „sohaság fi ának” vallja egyik önmegszólító 

költeményében, ami az �zöttség, a nyugtalanság, a hagyományból való kita-

szítottság érzését kelti. Túllép tehát az �sökön, a példaadókon, de túllép saját, 

korábbi önmagán is, hiszen látszik, semmit nem sajnál, nem �rizget érzelme-

sen a korábbi kötetek sajátjából, ha az ide nem ill� már, ha új ihlet lehetséges.

A kortársak közül sokakat megszólít: Vasadi Péternek, Takács Zsuzsának, 

Pet�cz Andrásnak, Zsille Gábornak címez írásokat. Nyelvileg, tematikailag pe-

dig Orbán Ottót és Marno Jánost idézi: „Haláltáncórák kezd�dnek halandóknak” 

(187.). Azt a Marno Jánost, aki a kortársak közül hasonlóan magas fokon �zi a 

szavak mitológiájának el�hívását, a nyelv etimológiájának életre keltését. Je-

lent�s az autopoeticára, költ�iségre, megalkotottságra való folyamatos utalás 

is. Mintha nem találná önmagát, mintha szétdarabolódna, mintha a fennma-

radásért küzdene. De pont ebben az állapotban tökéletes: a nem tökéletesség 

állapotában, félkészen, kísérletez�n, kérd�n.

Filip Tamás felveszi saját léte gondját, a létez� igazságát, a költészet betel-

jesítésének feladatát. A költ�i jelenlét párbeszéd önmagával, a költés otthonos 

lényegében ír e világbeli elotthontalanodásáról, a metafi zikai térb�l ki�zetve a 

fi zikai fájdalomról, a  létezés nehézkedésének súlyáról. Filip Tamás akármeny-

nyire is humoros vagy játékos részleteiben, egészében véve szenved� alkat, 

esztétikáját a fájdalom adja meg, sorai mind ítéletek, melyekkel els�sorban 

önmagát ítéli el. � az az utazó, aki hallani akarja a szirének énekét, s�t, maga 

akarja tovább énekelni azt. Az els�sorban m�-létmódú költ� nem riad vissza sa-

ját személyisége föláldozásától, feldarabolódásától sem, K�m�ves Kelemenné 

módjára építi bele saját magát és saját intim, egyedi tapasztalatát e könyvbe.

Persze a fájdalom t�kesúlyát a nyelvi lelemény, az újszer�, értelemfelcse-

rél� szóalkotás adta humor ellensúlyozza. Ez pedig maga a játékosság tapasz-

talatának rehabilitációja, az eredend�, genetikus könnyedség újra-„játszása”, 

a  horizontváltásokat egyetlen csuklómozdulattal gyakorló, az esztétikaiságot 

csillogtató, provokáló könnyedség. Gyors szemmozgásokkal kísért visszapillan-

tás a jelenre az id�tlenségb�l. A nyelvrontás általi újjáteremtés gesztusa retori-

kus önrefl exiónak is tekinthet�. A szövegek azonban leginkább egyfajta önma-
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gából szület� folytonos jelenben léteznek, a jelenbeliség a nyelv aktiválásában 

érhet� leginkább tetten. Például: „belakoltatás”, „piszkítót�z”, „es�szül�tt” stb.

Kifürkészi a tipikust, számításba veszi a kiszámíthatatlant, és a színtiszta 

nullpontról elrugaszkodva ér el saját végpontjáig, talán onnan is tovább. Az 

általánost igazítja önmagaságához. Ahogyan Jauss fogalmaz: „A  játék maga 

a mozgás szabadsága is, amely az önmozgás formájával rendelkezik.” Meg-

ragadja és mintegy kimerevíti az élmény diszkontinuitását és punktualitását. 

„A játszásban »szent komolyság« rejlik, de a játszó játék közben nem gondol 

erre a komoly vonatkozásra, hanem feloldódik a játékban. A játékot körülvev� 

világ célvonatkozásai mintegy »lebegni« kezdenek.”1 A minden csak lebegés 

pontosan ezt jeleníti meg: az ember nélküli világ apokalipszisét, ahogy a kép-

zelet teremt és töröl, ahogy a sorok felvev�gépként vetítik a jöv�t, ugyanakkor 

mégis ott van az „ez csak játék” attit�dje is.

„A játék egyik jellemz�je az ide-oda mozgás, amelyben közömbös, hogy ki 

végzi a mozgást. Gadamer arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a nyelvi megfi gye-

lések (például a valami »játszódik«, »játékban van« kifejezések esetében) arra 

utalnak, hogy a játék tényleges szubjektuma maga a játék.”2 Amit Jauss ide-

oda mozgásnak nevez nagyon hasonlít ahhoz, amit Heidegger a világ és föld 

közti vitában tételez: „A m� m�léte a világ és a föld közti vita végigharcolásában 

áll.”3 Ebben áll tehát a K�, papír, olló igazi nagysága is, hogy a költészet valódi 

lényegére tapint rá, engedi magát a vitába beszállni, avagy játékba elegyedni 

a nyelvvel. A játéknak azonban tétje van: a m� megszületése, a m�vész által, 

aki azonban csak komoly kockázat és munka árán tudja azt megalkotni, pontos 

és aprólékos m�gonddal. Persze a m�gond maga is játszás, lényege a játszás, 

mégis elveszhet saját lényegében, a  játszásban. Ezt fogalmazza meg Inkább 

kimaradok cím� versében a szerz� is: „Legyen a m� gond még akkor is, ha 

van hozzá aranyporral dúsított gyurmám, hogy betapasszam vele a horpadá-

sait” (181.).

Viola Szandra

1 Loboczky János, Esztétikai tapasztalat és horizont. A dialogicitás Gadamer és Jauss m�vé-

szetfelfogásában = http://kellek.adatbank.transindex.ro/pdf/18-19-20/007Loboczky.pdf
2 Uo.
3 Martin Heidegger, A m�alkotás eredete = U�., Rejtekutak, 2006, Osiris, Bp., 37.
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Családmagány
Ha felkérnének, hogy tartsak el�adást „A borítók sze-

repe az olvasás folyamatában” címmel, valószín�leg 

Halász Margit Gyöngyhomokját választanám témául. 

Els�sorban azért, hogy a borítón, a szerz� neve fölött 

található rövid szövegr�l ejtsek pár szót. „Száz év a 

mágikus kertben” – hirdeti az apró bet�s, kurzivált 

félmondat, melyet itt, és csakis itt olvashatunk. Mert 

ha eltávolítjuk a küls� borítót, ezt az öt szót is fél-

retesszük. A  kötet gerincén, a bels� borítón vagy a 

cím alatt zárójelben nem fogjuk viszontlátni. Ez nem 

alcím, nem is mottó. Hát akkor meg mi a csoda? Erre 

a kérdésre nehéz lenne válaszolni.

Akárminek is nevezzük ezt a szöveget, az biztos, 

hogy a regényhez való viszonyulásunkat nagyban be-

folyásolja. A „száz év” és a „mágikus” félreérthetetlen 

utalások, melyek még a történet elkezdése el�tt arra 

ösztönzik az olvasót, hogy felidézze Márquez nagy 

hatású m�vét, amely aztán egészen az utolsó oldalig 

ott motoszkál majd a fejében. Ez akár hasznos is le-

hetne, a magam részér�l mégis tolakodónak és fölöslegesnek érzem. Tolako-

dónak azért, mert még a f�szöveg elkezdése el�tt irányítja az olvasó fi gyelmét, 

kikerülhetetlenné teszi számára a Száz év magányt, vagyis részben megfosztja 

a szabad értelmezés lehet�ségét�l; fölöslegesnek pedig azért, mert a borítón 

található utalást a regény magában hordozza, a  külön fi gyelemfelhívás, hír-

verés ezért teljesen szükségtelen.

Hiszen elég egy futó pillantást vetnünk a történetre ahhoz, hogy Macondó 

lakói megelevenedjenek lelki szemeink el�tt. A Gyöngyhomok els� b� negyven 

oldala Ördög Rozál, álnéven Csipke Ferkó önjelölt pusztai betyár és Négyökr� 

Mihály „autodidakta, darabbérbe dolgozó munkamániás favágó” szerelmét me-

séli el, kalandos megismerkedésükt�l egészen a családalapításig. Ezt követik 

a gyerekek történetei, nagyjából születési rendben (azért csak nagyjából, mert 

az elbeszél� nem tartja magát szigorúan ehhez a szabályhoz, az els�szülött 

Illés életébe például csak Erzsébet és Márai kalandjai után kapunk bepillantást).

Családregénnyel van tehát dolgunk, ám a Gyöngyhomok nem szorítko-

zik kizárólag az Ördög család meséire. Ahogy egy érdekesebb szerepl� lép 

a színre, a narrátor rögtön a nyomába szeg�dik. Így a nagyobb, összefügg� 

szakaszokba, egy-egy gyerek történetébe rengeteg mikro-elbeszélés ágyazódik 

be. Ennek ellenére Halász Margit regényét egy pillanatig sem érezzük kuszá-

nak, zavarosnak, aminek valószín�leg az az oka, hogy az elbeszél� minden 

eseményt szépen lekerekít, mindig elvarrja a szálakat. Pontosan tudja, hogy 

a történet mely elemei fogják felpiszkálni az olvasó érdekl�dését, és ezeknek 

mindig teret is enged. Egy pillanatig sem érezzük azt, hogy valamit elhallgat-

nak el�lünk, s�t, néha talán már terhes is ez a megoldás. A regény els� sza-

kaszában például fontos szerepet játszik egy gyöngyökkel teli ládikó, amelyet 

Halász Margit: Gyöngyho-

mok, Geopen Könyvkiadó, 

Budapest, 2011
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bizonyos Gatya Marci lopott el Csilige Sándortól, a  lápi embert�l. Az olvasót 

érthet� módon furdalja is a kíváncsiság, hogy ki is ez a Csilige Sándor, hogyan 

jutott a gyöngyökhöz, és miként lopták el azokat t�le. A Gyöngyhomok szem 

el�tt tartja ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását, Ördög Rozál és Négy-

ökr� Mihály leszármazottainak történeteit rendre megszakítja a lápi embernek 

és szerelmének, Üstökös Gyöngyikének a meséje, ám egy id� után ezek egyre 

érdektelenebbé, laposabbá válnak, míg végül már azt is bánjuk, hogy a kincs 

egyáltalán szóba került.

Visszakanyarodva a családregény kérdésköréhez, még két dologra szeret-

ném felhívni a fi gyelmet. El�ször is, hogy az Ördög család a legkevésbé sem 

funkcionál családként. A gyerekek szétszóródnak a szélrózsa minden irányába, 

önálló életet kezdenek, családot alapítanak, de szinte sosem találkoznak, nem 

tartják a kapcsolatot se egymással, se a szüleikkel. Igaz ugyan, hogy majdnem 

mindegyikük életében eljön az a pillanat, amikor elhatározzák, hogy vissza-

térnek az Örököcske-kertbe, Rozál és Mihály otthonába – no nem azért, hogy 

öreg szüleiket keblükre öleljék, hanem hogy elásott kincsek után kutassanak –, 

azonban ezek a próbálkozások rendre kudarcot vallanak. Erzsébet „Achilles- 

inát keresztülmetsz[i] a kapa éle” (81.) ásás közben, Miklóst részeg katonák ölik 

meg, Jóska a lováról bukik le stb. Akármi is történik velük, az elhatározásukat 

követ� események után teljesen szem el�l tévesztjük �ket, egyetlen rövid tör-

ténet erejéig sem térnek vissza a kés�bbiekben.

Az Ördög család tehát távol áll attól, amit ideális családnak neveznénk, 

a szül�k és a gyerekek egymástól teljesen elszigetelt életet élnek. Ennek töb-

bek között az is az oka, hogy a Gyöngyhomokban kevés szó esik a gyerek-

korról, arról az id�szakról, amikor Rozál és Mihály utódai a legtermészetesebb 

módon élhetnének együtt. A történetek sokkal inkább a feln�ttkorra és az ezzel 

kapcsolatos problémákra koncentrálnak. Az elbeszél� vagy teljesen átsiklik az 

els� 15-20 éven (jó példa erre Illés életének felvezetése: „Ördög Illés, Rozál 

és Mihály els�szülött fi a húszéves korában hagyta el az Örököcske-kertet. Egy 

szimpla gimnáziumi érettségivel, egy borászi szakkönyvvel és egy ronggyá 

olvasott Playboyjal kiköltözött az egér-hegyi pajtába, hogy rövid és hosszú 

távú terveket dolgozzon ki a jöv�jére nézve” [84.]), vagy csak annyiban tartja 

érdekesnek, amennyiben befolyással bír egy szerepl� feln�ttkorára (például 

Erzsébet, Mária vagy Irénke esetében).

Hosszú évekig tartó, reménytelen szerelmek, megcsalások, félresiklott há-

zasságok – ilyen és hasonló témák kerülnek el�térbe a Gyöngyhomokban, me-

lyeket a narrátor egy érdekes, keverék nyelven beszél el. Halász Margit könyve 

alapvet�en a népmesék nyelvezetét eleveníti fel, ami egyfel�l jól illik a Kétvíz-

köz betyárvilágot idéz� kalandjaihoz, másrészt végig fenntartja annak lehet�-

ségét, hogy az „ártatlan” történetet hirtelen valami er�szakos esemény leírása 

szakítsa meg. Ezeket a (nyelvi) csattanókat remekül m�ködteti a Gyöngyho-

mok, nem viszi túlzásba �ket, mindig ügyel rá, hogy ne váljanak monotonná, 

er�ltetetté. Egy helyen például így írja le az elbeszél� két pacsirta civakodását: 

„…hasuk szinte súrolta a vaddohány levelét, hangjukból ítélve veszekedtek 

valamin, amin sehogyan sem tudtak megegyezni. Már majdnem ott voltak a ló 

és a lovas el�tt, amikor felfedték titkukat, egy félholttá csipkedett er�tlen kis 

gyíkot, aki a perlekedés szüneteiben próbált elvánszorogni, próbálta elhúzni 
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onnan a belét, mármint szó szerint, mert a bal oldalán, a hasa fölött felhasadt 

a b�re, kibuggyant cseppnyi, véres kis belseje…” (101.).

És mintha ez még nem volna elég, az elbeszél� helyenként a mai szleng-

b�l válogatott kifejezéseket f�z a népmesei nyelvbe. Rozál például így felesel 

Mihállyal els� találkozásukkor: „Evvel a dumával nálam semmire sem mész, te, 

szegényíz�, találj ki valami mást…” (19.). Ennek hatására egy id� után már nem 

tudjuk eldönteni, hogy egy kortárs elbeszél� által el�adott betyár-történettel vagy 

egy betyár-köntösbe bújtatott kortárs történettel van-e dolgunk. Ez a benyomá-

sunk a regény vége felé válik a leger�sebbé, ahol nemcsak „homoki Hammerek” 

és „baseballüt�s gorillák” t�nnek fel, hanem az is kiderül, hogy Rozál és Mihály 

legkisebb gyermeke, Lajcsi dohánytermesztés címszó alatt f�vel üzletel.

Hlavacska András

Az izzók teljesítménye
Hosszas készül�dés és 

gondos tervezés után 

jelent meg Molnár  Illés 

els� verseskötete. Mint 

arról � maga a könyv-

bemutatón folytatott be-

szélgetésben beszámolt, 

nem korai költészetének 

lenyomatát, nem vers-

válogatást akart meg-

jelentetni, hanem egy 

koncentrált – általa iga-

zán komolynak érzett –, 

kifejezetten tematikus 

verseskötetet.

A  nyilatkozat után 

érdekl�d� várakozással 

vettem kézbe a könyvet. Reméltem, 

hogy sikerül „megugrania” a maga elé 

állított magas mércét… Úgy érzem, 

a verseskötet átgondolt szerkezete mél-

tó keretbe foglalja az alkotásokat, te-

matikájuk és hangütésük is elég karak-

teres. A ciklusok elrendezése és a könyv 

struktúrája is tudatos koncepciót sugall 

– utóbbi napjainkban sajnos kevés ver-

seskötetre jellemz�. A kötet verstermé-

se három ciklusra oszlik: a  Vaktérkép 

cím� számozott verseire, a Hüll�k cik-

lus címmel ellátott köl-

teményeire és az Izzók 

záróciklus cím nélküli – a 

kezd� szót vagy szókap-

csolatot címként jelz� – 

verseire. A ciklusok során 

jutunk el a küls�, városi 

táj képeit�l a bels� lét-

történet képeiig. A  Vak-

térkép „holt vidékét�l” 

megszenvedett út vezet 

az Izzók ciklus bens�t 

boncoló vízióiig. Mintha 

a lírai énben így tuda-

tosulna: a  küls� siváro-

sulás lassan lerombolja 

(vagy lerombolhatja) a 

bels� világot is. A  szürreális – sajátos 

bels� logikájú – képek is ezt érzékel-

tetik, ezek különösen a záróciklusban 

válnak hangsúlyossá.

Az Izzók cím� ciklus er�teljes költ�i 

képeiben mintegy „lepárlódik” a kötet 

teljes élményvilága. E képek s�rítetten, 

szintetizálva adják vissza a verseket 

inspiráló lírai léttörténetet. A képi világ 

visszatér� motívumai és a szigorúan 

szerkesztett ciklusok is a könyv meg-

alkotottságának benyomását er�sítik. 

Molnár Illés: Hüll�k és izzók, 

FISZ, Budapest, 2013
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Ez tükröz�dik megformáltságban és 

a nyelvi regiszterek struktúrájában is. 

A  gyakran visszatér� motívumok és a 

formai igényesség sajátosan összetett, 

mégis egységes költ�i világot alkot. 

A  motívumok rendszere egy „lírai lét-

történet” köré csoportosul. Ezért néhol 

úgy érzem, hogy a kötet valahol „lírai 

önéletrajz”.

Természetesen nem közvetlenül 

van ilyen jellege, csupán áttételesen 

és ironikusan transzponálva. Ahogy 

– szinte „életrajzi” jelleggel – eljut a 

„lelki tájtól” („A  folyó tánca lassú és 

vontatott, / mint torkodon rekedt régi 

káromkodás.” – Vaktérkép [8.]), a fi k-

tív „bels� romvároson” át („Dagad a 

sötét. Lassú egymásutánban / vájja ki 

a toronyházak megsárgult szemét.”  

– Hüll�kciklus, Porzsák és hamutál I.) 

[42.], egészen a legbens�bb dolgok s 

szervek boncolásáig:

„A szem vadászfegyver,

szúró-szívó szájszerv.

Az erekkel tagolt fehérje

izmos, a szivárványos írisz

csalóka, a pupilla mélysége

halálos. A szembogár

sötétjében lappang a nyelv,

éjjeli kitinpáncél alatt.

Kiszívja a táj létét, beköpi

petéivel, és ha látod,

nem gondolsz többé a tájra,

csak a szem gyilkos bogarára.”

(„Izzók”-ciklus, 60.)

A  „különös léttörténet” mintha a 

záróciklusban felszívódna és elt�nne 

a mitologikus-biologikus �svilágba… 

A szem és más szervek szimbólummá 

emelked� „belvilágán” és a metaforá-

kon keresztül Molnár Illés költészete 

szinte egy �svilágig, az „�s-Egy” vilá-

gáig nyúlik vissza (mely azonban ko-

rántsem a hajdani „aranykor”). Ez az 

�sibb világ mégsem állítódik szembe 

a kés�bbi világokkal. Ennek is meg-

vannak a saját törvényei, és legalább 

annyira kegyetlen. Mintha „minden” 

már az elején el lett volna rontva…

Molnár Illés verseskönyvének lírá-

jában még az „izzók fénye” sem hoz 

igazi meleget. A  fény, még a bels� 

fény sem válik igazi értékhordozó-

vá. A  „lelki tájból” és a „pusztuló vá-

rosból” visszavettetünk ugyan valami 

biologikus-mitikus „�svilágba”, de ez 

sem válik valamiféle pozitív (vagy po-

zitívabb) pólussá. A  lírai én itt sem lel 

stabil fogódzóra, csupán a veszélyek 

mások, mint a korábbi világokban. 

Mintha a küls� és bels� világ „démo-

nai” egymást er�sítenék… S  a versek 

lírai h�se igyekszik – minden pátosztól 

mentesen – regisztrálni és felmutatni 

a riasztó eseményeket s jelenségeket. 

A  ciklusok különös „katasztrófa”-kör-

képpé állnak össze. Hangulatilag pe-

dig egyszerre idézik a szürrealizmus 

és az újtárgyias költészet egyes ele-

meit, képi metaforáit. E hagyományok 

azonban átsz�r�dnek a posztmodern 

nyelvi fordulat tanulságain. S így ötvö-

z�dnek koherens egyéni költ�i világ-

gá. Az André Breton, Pilinszky János 

vagy József Attila költészetére emlé-

keztet� fordulatok és metaforák már 

a kés�bbi korszakváltások (els�sorban 

az Oravecz Imre, Tandori Dezs� és 

Petri György nevével fémjelzett poszt-

modern költ�i fordulat) tanulságain 

„lepárlódva” jelennek meg. E  korábbi 

költ�i életm�vek hatása azonban már 

nem veszélyezteti a fi atal költ� megta-

lált hangjának egyediségét.

Úgy érzem, Molnár Illés fegyelme-

zett, kiérlelt és egyéni hangú verses-

kötettel mutatkozott be. Ez az indulás 

érdekes s biztató folytatást ígér, bár 

kérdés, hogy az „antropológiai pesz-

szimizmus” világa milyen irányban 

folytatható.

Marczinka Csaba
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„Aznap az isten 
szabadnapos volt”

Potozky László Nappá lett lámpafény cím� kötete jo-

gosan nevezhet� az Áradás cím� els� könyve folyta-

tásának (variánsának), mellyel már bizonyította, évei 

száma nem áll arányban tapasztaltságával, követke-

zetességével. Fiatal kora ellenére – mely jól bevett 

közhelyként funkcionál a kritikaírásban – termékeny 

íróról beszélhetünk. Els� kötete 2011-ben jelent 

meg Kolozsvárott, a második 2013-ban Budapesten, 

a  Magvet� gondozásában. A  másodikon ugyanúgy 

érz�dik íróel�dei (Bodor Ádám, Mario Vargas Llosa, 

Franz Kafka) hatása, mint az Áradás cím� könyve 

hangulatiságán. Legújabb kötetében azonban az 

egyéni hang sokkal er�teljesebbé válik, hiszen nem 

vethetjük alá magunkat mindig más írók démonjai-

nak. Novellái hatására az ember megáll, felpillant, 

vesz egy mély lélegzetet, majd újra visszatekint és 

folytatja, folytatja addig, amíg a kötet végére nem ér, 

ahol még több leveg�ért kiált. Az els� kötethez ké-

pest, mely alig több mint százoldalas, a második már 

a duplájára növekedett, és tizenöt novellájával három részre tagolódik: ezek a 

Csendélet a bányatónál, a Nappá lett lámpafény és az Indiánok tankok ellen.

„Aznap az isten szabadnapos volt, vagy talán nem is létezett soha. De a vastag 

felh�rétegen keresztül amúgy sem láthatott volna le rám, amint a földön üldö-

géltem a sárkányrepül� szárnyának takarásában, és vártam, hátha jobbra, vagy 

legalábbis számomra megfelel�vé fordulna az id�” (149.). A Repülés hazafelé els� 

bekezdése h�en tükrözi mindazt, ami a kötetben szerepl� novellákra jellemz�. 

Isten kivette „egynapos” szabadságát, és magára hagyta az embert, hogy önmaga 

viselje sorsát és nézzen szembe problémáival. Az írások azonban arról tanúskod-

nak, hogy azon a napon minden kissé fonákjára fordul, és ha van is remény, akkor 

sem kérhetjük a mindig, minden pillanatban felügyel� tekintett�l számon azt. 

Ennek tudatában alakul a könyv szerkezete, keserédes gondolatisága. Felmerül 

viszont a kérdés, hogy vajon elég lehet-e ennyi egy kötetnyi novellához? Sok eset-

ben ugyanis olyan er�sen köt�dik egy alapvázhoz – mely jobbára m�ködik is –, 

hogy képtelenség más irányból közelíteni. Nem rosszul megírt m�vekr�l van szó, 

csupán jól bevált szerkezetekr�l, eszközökr�l, melyeknek alkalmazása túlságosan 

is jól, már-már rutinszer�en m�ködik Potozky László esetében.

A novellák a témák sokszín�sége ellenére egységes képet mutatnak: a csa-

ládon, társadalmi problémákon túl, majdnem az egész köteten átszivárog a 

halál motívuma, mely ismer�s lehet az el�z� kötetb�l. A  hol hosszabb, hol 

rövidebb terjedelm� írásokban sok a közös vonás, a széttördelt szerkezet imp-

likálta hangulaton kívül, melyben megszülettek, a halál az, mely az egyikben 

elkerülhetetlen végként a megoldást jelenti, a másikban viszont egy gyilkosság 

Potozky László: Nappá 

lett lámpafény, Magvet�, 

Buda pest, 2013
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végkimenetele. Potozky László m�veiben a halál mint motívum központi he-

lyet foglal el, és ez nála mindig egy másik érzelemmel, indulattal, legtöbbször 

közönnyel, megbocsátással és részvéttel társul. A bekövetkez� vég meg nem 

értése minden sorsban közös: a  szerepl�k értetlenül állnak és végzetük felé 

menetelnek.

Az írásokban egyrészr�l a fantasztikumba nyúló átmenet, az abszurditás jel-

lemz�, másrészr�l sz�kszavúság, töredezettség, továbbá a jelen lév� balladai 

homály mint jól bevált eszköz, az egyik esetben segíti a történet megértését, 

máskor teljesen elveszni hagyja. A Gátépít�k balladája szöveg már címében is 

utal a ballada szerepére. A szerz� sok esetben alkalmazza, olyankor is, ami-

kor egyértelm�, mi történik, de jobb hallgatni róla, és akkor is, amikor az a 

szándéka, hogy a részletek elvesszenek. Mondatai ebb�l fakadóan egyszer�ek, 

tömörek és rövidek.

Sok esetben el�fordul, hogy az embereket állatokhoz hasonlítja, szenve-

désüket egyenrangúvá teszi, és ezzel reprezentálja, hogy csak tömény hús va-

gyunk, és nem különbözünk sokban az állatoktól. De amikor eljön az igazság 

pillanata és az elkerülhetetlen vég bekövetkezik, akkor is marad egyfajta szá-

nalom az ember iránt, mert mégiscsak ember. Leny�göz�en keveri az objek-

tivitást az empátiával, mindig nyitva hagy egy kiskaput, ezáltal megláthatjuk a 

„legkorcsabb” emberben is a szánandót és részvétet követel�t. Annak ellenére, 

hogy a novellákban rengeteg közös vonás van, és a történetek egymás va rián-

sai, a  következmények és a kimenetelek nem feltétlenül azonosak. Potozky 

László mindig igyekszik más aspektusból bemutatni azokat az egyetemes 

értékeket, törvényeket, amelyek minden élethelyzetben jelen vannak, minden 

emberben közösek lehetnek. Büszkeség, kiszolgáltatottság, méltóság, meg-

aláztatás, mind meghatározó jellemz�i a karaktereknek, és e jellemvonásokból 

ered� tettek így érthet�vé válnak, amennyiben képesek vagyunk magunkban is 

felismerni ezeket a tulajdonságokat.

A Nappá lett lámpafény a második fejezet és egyben az ott elhelyezked� 

novella címe is, mely elkülönül a többi darabtól. Azt mutatja be, hogy a szín-

pad világa, a színpadiasság hogyan keveredik össze a valósággal, és ezáltal az 

egyszer� néz� hogyan válik maga is színésszé. Arra a kérdésre keresi a választ, 

hogy melyik a valóságosabb: a m�vészet, és azon belül is a színház, vagy ma-

ga a való élet. Persze Potozky novelláinál az értelmezés többféle lehet, semmit 

nem hagy kizárni, és pont ezért nyújtanak maradandót az ide sorolható írásai, 

mint például a Csendélet a bányatónál, a Gátépít�k balladája, a Disznóölés és 

a Kétezer-négyszázharmichármas.

A szerelem nem központi témája novelláinak, fontosabbak azok a kapcsola-

tok, amelyek kölcsönösségen és megértésen alapulnak. A Csendélet a bánya-

tónál cím� szöveg mégis a legmélyebb szerelem bemutatására tesz kísérletet, 

melyet el kell mosnia az árnak, hiszen ez az egyetlen út az örökkévalóságig: 

„Mert ez a víz csak áradni tud, leapadni sosem fog” (20.). A természeti képek 

révén a természet erejét, akaratát hasonlítja össze az emberi érzelmekkel, ez-

által egyedivé varázsolja a novellákat, és az ember természeti lény voltára mu-

tat rá. De nemcsak természeti, hanem egyben állati is, és ezt az állatiasságot 

a második fejezet két novellája az abszurditás felé hajlítja. Az akvárium lakói 

és Az ég szerelme cím� novellákban a fantasztikum felé tereli a történetet; az 
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els�ben egy cápa válik családtaggá, és így kénytelen a család egy akváriumban 

élni, a másikban pedig Atlot Ignác szeretne létrájával az égig emelkedni. Ezek 

a már-már szürreális elemek nem törik meg a kötet összetettségét és követke-

zetességét, kiemelkednek, de ugyanúgy szervesen illeszkednek a többi közé.

Az utolsó két darab (Kiképzés, Indiánok tankok ellen) tanítvány és mester, 

író és m�ve kapcsolatát tematizálja, ezeket azért emelem ki, mert érdekesen 

tükröz�dik bennük valóság és fi kció viszonya. Habár Potozky novelláiban ál-

talában szimbolikus és szürreális vidékeket teremt, a  Kiképzésben sejthet�, 

hogy Kolozsvár jelenik meg. A szerz� ennek ellenére a m� végén nem hagyja 

valóságos helyszínhez kötni a történetet, hiszen egy szürke tengerparttal zárja 

a képet. Mester és tanítvány viszonya okot ad arra a következtetésre, hogy a 

szerz� saját élményeir�l számol be.

Az utolsó novella pedig egy különös szemszögb�l, a m� néz�pontjából mu-

tatja be a történetet. Irodalmi eszközei között az egyes szám els� személy� el-

beszél�i attit�d célja legtöbbször a balladai homály megjelenítése, de emellett 

sokszor él az elidegenítés eszközével. Hagy minket belefeledkezni a történetbe, 

majd a megfelel� pillanatban kirángat, hogy ezáltal kívülr�l vizsgálhassuk a 

cselekedetek következményeit. „Mert papírom most a föveny, a  tenger hul-

lámzása pedig a mértéktartásban lesz segítségemre: karcoljam bele a nedves 

homokba, ami eszembe jut, és hagyjam, hadd mossa el a víz. Majd ismét írjam 

le ugyanazt, ezúttal azonban tömörebben, és várjam ki, míg a hullámok ezt is 

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

nem kerül, s ha a víz már nem tudja nyomtalanul leradírozni a mondataimat, 

talán érnek is valamit” (176–177.).

Potozky László Nappá lett lámpafény cím� kötete megoszthatja az olvasó-

kat, és lesznek olyan novellák, amelyekben az els� kötet visszhangját véljük 

felfedezni, de bizonyára lesznek olyanok is, melyek hosszan elgondolkoztatnak. 

Hogy sikerül-e a továbbiakban felülmúlni az er�s pályakezdést, nem tudom, és 

talán nem is lényeges, de egy újabb irány, esetleg egy másik m�faj másfelé 

viheti írásai mondanivalóját, gondolatiságát.

Demus Zsófi a

Új bels� egységünk, a Magasles gazdája e számunktól: Hlavacska András: Örülünk, hogy együtt 

dolgozhatunk az ifjú kritikussal: köszöntjük közöttünk!


