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Égi Zoli ideje

Adalékok a strukturális intelligencia fogalmához31

„…s azért már kíváncsi is vagyok, hogy mi 

történt egész nap Róza néniéknél.”

(Mészöly Miklós: Pontos történet)

Amikor esztétikai műhelyünkben olykor-olykor a strukturális intelligencia 
fogalmát használtam, valami olyasmit értettem rajta, egy olyan képességet, 
olyan folyvást fejlődő – vagy legalábbis alakulóban lévő – kompetenciát, 
amellyel műelemzőként a leghajmeresztőbb konfi gurációkat is látszólag 
sikerrel dekódoljuk, azaz amellyel a legelképesztőbb olvasatokat agyaljuk 
ki. Mert hogy ez a tevékenység vajon valódi oknyomozás, rejtvényfejtés, 
vagy csupán a jó öreg túlgondolás rafi nált működtetése – persze nem tel-
jesen egyértelmű. E kompetencia dinamizálódásának motorja viszont bi-
zonyosan a struktúra mind mélyebb ismerete, mely mögött egyértelműen 
a praxis, az olvasás (a megismerés) létszerű gyakorlata áll. Bartóknál ol-
vasom, hogy az újító zeneművek kitágítják a régibb (ha tetszik: klasszikus) 
formákat, sőt odáig mennek, hogy felületükön a transzformációnak ala-
pot adó (avagy a tovább írt) forma jegyei szinte már föl sem ismerhetők, 
ennek ellenére mégis őrzik és szubtilis módon (ki)jelzik saját eredetüket. 
Ebben a végtelen metamorfózisban próbálunk azután eligazodni (hátra-
fordulva szintetizálni, vagy épp ellenkezőleg: obskúrus módon jósolni), 
egyszóval: így értelmezünk.

Hadd legyen a példám egy néhány évvel ezelőtti esetem Eco Foucault-
ingájából (Európa, 1992). A regény egyik szereplőjének neve ugyebár 
Belbo. Amint megláttam (belső fülemmel meghallottam) ezt a nevet, rög-
vest Italo Balbóra asszociáltam – igen, nem tévedés, a Repülőrajokkal az 
óceánon át és a Diadalmas szárnyak szerzőjére. Első látásra nyilván ko-
mikus ez a párhuzam; ha nincs mellé indoklás, nem is írhatnám bele egy 
tanulmányba; biztosan jönne valaki, aki belekötne és (különben joggal!) 

31  Hivatkozott kiadás: Zsávolya Zoltán, Égi Rozi ideje: Novellahármasság az időről, 
Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2012.
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kérné a formai-szemantikai alátámasztást. Érveim persze nincsenek, ol-
vasatomnak ellenben immanens része ez az asszociatív kapcsolás. Vajon 
volna külön „szakmai” és „nem-szakmai” olvasatom? Nem tudok róla... 
Mindenesetre a regény 100. oldalán egyszer csak föltűnt Italo Balbo neve, 
és akkor – természetszerűleg – meglepődtem egy kicsit. Hogy milyen kon-
textusban, ezt most hagyjuk, nem akarok elemezni. Csupán a strukturális 
intelligencia elképesztő telitalálatára kívántam utalni ezzel az anekdotával.

*

Zsávolya Zoltán Égi Rozi ideje című új kötete nemrég hasonló élmé-
nyekben részesített. Mintha éppen ezt a kompetenciát, ezt az auditív-
asszociatív, sajátosan költői refl exet provokálná a szerző. Itt van máris a 
szövegkorpusz egyik szereplő-narrátora, „Géniusz Laci” nevének latin 
allúziója. Ahogy most – újra végiglapozva e piros könyvecskét – vissza-
nézem néhány hónappal ezelőtt született lapszéli jegyzeteimet, tisztán lát-
szik, hogyan kísértett meg e névalak érzékelésének már első pillanataiban 
a homonímia, a paronomázia gyanúja, hogyan fészkelte be magát a fü-
lembe a margóra kanyarított, s majd később a szövegben is explicitté váló 
jelölősor: „genius loci”. Alig egy hónappal azután, hogy Pécsett – arcpirí-
tóan parányi közönség előtt – bemutattuk a kötetet, talán épp a Budapesti 
Könyvhét alatt szegezte nekem a kérdést Turcsány Péter: „– Ugye, valami 
Mándy van az új Zsávolya-könyv címében?” – És akkor leesett a második 
tantusz is: „Égi Rozi ideje/Régi idők mozija”. Annomináció ez, anagramma 
vagy metatézis? – tehető fel a kétségtelenül „szakmai” kérdés. Pedig hát ki 
törődik valójában a megnevezéssel? Hisz nem az alakzat itt a fontos, ha-
nem az olvasói refl ex – s e refl exből fakadó élmény. Igen! Az a kicsit poros, 
kicsit avult, nagybetűs Élmény, amelyet az Égi Rozi ideje ismét központi 
kategóriává avat.

E különös rendszerváltozás- és „kilencvenes évek”-történetként is ol-
vasható szövegnek már műfaji behatárolása, „műfajba-olvasása” örömteli 
problémákat támaszt. A fi noman eszkatológikus cím láttán tüstént adódik 
az ötlet: értekezés az időről. Csakhogy azután meg azt olvassuk: a cél hír-
adás volna egyfajta „ontológiai megrendültségről” (107–108); s ezt meg-
erősítendő a könyv középső szövegének mikro-etapjai élén a wittgensteini 
logikai fokokat idéző betű- és számkombinációk állnak. Szóval akkor fi lo-
zófi ai trakta!? Ráadásul nem csak a keménytáblás borítót olvastuk, láttuk a 
címlapon elhelyezett alcímet is: „Novellahármasság az időről” (3). Novella, 
novella… – de hát e történetek összefüggenek, akár egy regény fejezetei!
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No, ekkor már hátralapozunk, tartalomjegyzék után kutatva, szeret-
nénk végre áttekinteni a kötet struktúráját! A cinikus Keresőben azonban 
újabb metatextek fi gyelmeztetnek műfajelméleteink tarthatatlanságára: 
„cédulák Bem apóról”, „10 közelítés 1 balladához” (159) stb. Az ily módon 
végképp elbizonytalanított – vagy épp szabadságában megerősített? – ol-
vasó azután már egyáltalán nem lepődik meg, amikor a könyvmű törzs-
szövegében hol regénnyel (91), hol tragédiával (104) találkozik. Szerencsé-
re „nekünk” – ha ugyan elfogadjuk az (éppen aktuális) elbeszélő-alteregó 
által bevezetett bizalmaskodó többes számot –, „a mi számunkra, akiket 
úgynevezett műfajpoétika nem bolondít, akik szövevényes és szenvedélyes 
szerelmi történetet értünk a »regény« fogalmán” (91), e pluralitás nem je-
lent égető problémát, sem gátló tényezőt. Csupán megerősít abbéli hitünk-
ben, hogy jól ismert, agyon- s mégis aluldefi niált műfaji jelölőink ugyan-
azon asszociatív struktúra részét képezik, amelyet felülírni hivatottak.

Nos, ha már a művelet megkezdése előtt nem tudjuk meghatározni, mit 
is fogunk valójában olvasni, a legjobb talán, ha egyszerűen elkezdjük a 
„munkát”, ha – persze csak óvatosan, ahogyan ismeretlen termekbe lép 
be a kíváncsi, felfedező hajlamú ember – behatolunk a szövegbe. Ekkor 
ismét szemügyre kell vennünk a címet, de ha a „műfajpoétika” immár 
nem „bolondít”, akkor ugye minden sokkal egyszerűbb. „Égi Rozi”? Ez 
majdnem olyan, mint az „Édes Anna”; s ahogy így ízlelgetem a hasonló-
ságot, eszembe ötlik: mintha épp az „égi manna” állt volna – teremtőjének 
vallomása szerint – ez utóbbi név hátterében… De persze többről van itt 
szó, mint sima utalásról. Következetes poétikai rájátszásról beszélhetünk, 
ha megfi gyeljük, miként lép játékba a miről és a hogyan, a nyelv és an-
nak tárgya Kosztolányi, s miként Zsávolya művében. A név – „nomen est 
omen” – ugyanis mindkét szöveg esetében az általuk közvetített történet 
szemantikai programjának bizonyul; a név-szók belső formájában és kon-
textusaiban kódolva van az őket hordozó szereplők egész sorsa: Annáéban 
az édességgel összefüggő gyilkolás, Roziéban az égbe való távozás, azaz a 
meggyilkoltatás.

Az ám! Csakhogy a kötet olvasása során az a benyomásunk támad, 
hogy az erősen önrefl exív szöveg szintaktikai sajátszerűsége, a – nevezzük 
így: – „hosszú mondatok poétikája” éppen magát a fabula értelmében vett 
történést hivatott pótolni, feledtetni. Ez persze nagy tévedés! Van cselek-
mény, és elmondásra is kerül, jóllehet immár az irodalmi hagyomány dek-
larált megkerülhetetlenségéből, a szükségszerű mellé- vagy együttolvasás 
belátásából fakadó distanciával. Mielőtt kiderülne, mi is történt (azaz mi-
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előtt fény derülne magára a gyilkosságra), a diegézis során – in actu – a 
szövegmű pontosan megrajzolja a „mai magyar elbeszélő” egzisztenciáját 
meghatározó történetmondói hagyomány körvonalait. A „Meghatározó 
Kompánia” (128) tagjai: Mikszáth Kálmán és a Noszty fi ú (11–12, 73), a 
Jamnitz-féle Lé és tüdő pretextusának szerzője, Heidegger (12), a Lolita 
szülőatyja, Nabokov (30), a mitikus tiszteletet érdemlő Jókai és az ironi-
kusan lesajnált Méhes György (99), a „pontos történet” mögött sejthető 
Mészöly (49), a „nem szavatol az élet biztonságáért” és a „Bizonytalanok 
vagyunk” szekvenciák révén megidézett Esterházy (27, 59), végül két köl-
tő: a „Vastag Margot” Villonja (144) és a „nincs rózsás labirynth” Berzse-
nyije (105).

E reprezentatív társasághoz igazodik azután a kötet stiláris heterogeni-
tása is. A Zsávolya-tanulmányokból ismerős értekező beszédmód termi-
nológiája, illetve az annak karikatúráját adó bikkfanyelv („architekturális 
objektum”, 18; „rekonstruatíve”, 104; „paradigmája”, 150; „konstituensien”, 
129), a hátravetéses mondatszerkezet („egyúttal írói téma is számára lé-
nyegében”, 23), az alliteráció („maszkulin matador”, 13) és a túlbeszélt-
ség torz lexémái (mint a passzív gyökerű „lecsengetődése”, 109) lépnek 
frigyre a mindent áthangoló humor szekvenciáival, a popkultúrából érke-
ző hangulati elemekkel s az olyan stilisztikumhordozó jelölőkkel, mint a 
„pendlizve” (51), a „fungált” (96) vagy a Géniusz Laci nyelvéből származó 
„tonképp” (122).

Habár kétségtelen, hogy az elbeszélő szerkezet megejtő gazdagsága egy-
felől a narratológiai marketing része, de, mentségére szóljon, nem pusztán 
poétikai érdekű, hiszen a kvázi-mindentudó narrátor mellett megjelenő 
szekunder hang tulajdonosa, a szereplő-elbeszélő Géniusz Laci jelentésal-
kotó szerepe szintén megkérdőjelezhetetlen. Nem kétséges: az atmoszféra 
kitüntetett szövegalkotói érvényesülése határozza meg Zsávolya Zoltán 
munkájának szerveződését, minthogy a már emlegetett genius loci jelö-
lősor szótári jelöltje (Tótfalusi István Idegenszó-tára szerint): „egy város-
ban, házban vagy szűkebb környezetben érezhető sajátos légkör, hangulat, 
amely a hozzá fűződő történelmi és kulturális emlékekből és értékekből 
áll”. Talán nem vetem el a sulykot, ha fölteszem, hogy a „főhős”, Jamnitz 
Géza Géniusz Laci által csupán homályosan tematizált gyilkossága valójá-
ban e genius loci, azaz a közbeszéd, a helyi pletyka narratív eseménye – lé-
vén e tettnek „természetesen” nincs szemtanúja, mi több, igazi bizonyítéka 
sincs. Van viszont helyette (és vele kapcsolatban) egy önálló elbeszélésünk, 
amely egyben a kötet harmadik, Mindenféle szentek című „fejezete”.
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Ugyanitt szükséges szólnom a szövegben dicséretes következetesség-
gel alkalmazott történet és história lexémákról; az általuk jelölt kettősség 
ugyanis némi magyarázattal szolgálhat az imént emlegetett Géniusz Laci–
genius loci kettőségre nézvést. Van ugyebár egy fi ktív hősünk, Jamnitz, és 
annak egy története („Története, azaz »történetünk«”, 81), pontosabban: a 
története révén „létezik” egy (fi ktív) hős. Aztán van egy történet, amelyet 
a narrátor mesél el, és van egy, amelyet Géniusz Lacitól hallunk; ám ez 
utóbbi már inkább táplálkozik históriá(k)ból, a Jamnitz alakja köré szőtt 
legendá(k)ból, mint a személyes tapasztalás narratív forrásaiból.

„De ám miket is beszélünk mi itten, errefelé, azaz magá-

nak a főhősnek, a középponti fi gurának a perspektívájába, 

retorikájába önkéntelenül, amúgy kritika nélkül belesimulva 

(egyébként persze amolyan »Elbeszélő« gyanánt megtestesült 

közvéleményként)?!” (77)

„Pedig mi aztán mindenhol ott voltunk, hogy lássunk! A 

Jamnitz Géza-féle »faházas élmények«-nél főleg. Azok mel-

lől hogyan is maradhattunk volna el? Akár mint genius loci, 

akár pedig mint Géniusz Laci. De úgy is mondhatnánk, hogy 

a bevakolatlan kísértetház lépcsőház-homlokzati »rózsaab-

lakából« közszemlére bocsátott gimnasztikák összegyűjtése, 

egybevezetése szintén a mi agyunkban – kollektív fejünkben – 

történt meg. Történik meg máig, jah… S hogy hol? (Mármint 

a buránkon kívül hol? Merthogy van egy önálló elbeszélésünk 

is a témába vágólag.)” (88)

Végül mindezeket a diszkurzusokat fogja össze, fűzi csokorba az író-
költő-irodalomtörténész „foglalkozású” empirikus szerző, Zsávolya Zol-
tán elbeszélése, valamint az Égi Rozi ideje kötetcím.

Igaza lehet a borítószöveget jegyző Bengi Lászlónak: Zsávolya új kö-
tete „botrányosat és szentet, anyagit és absztraktan szellemit egyképpen 
helyez egymás mellé”. A legfontosabb kohézióteremtő fenomén ugyan-
is a szövegmű szecessziós hangulatot árasztó, az erotikumot fabulatív-
szimbolikus szinten játékba léptető rózsaablak-motívuma, amelyet a 
betűk-hangok körében megfi gyelhető, igen intenzív G-rajzás kísér, 
egészít ki: „Gyöngyvessző, Gyógyvessző, Gyöngynektár utca”, „Góré-
dűlő”, „garázspincei asztaltársaság”, „Géza”, „gimnasztika”, „Géniusz 
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Laci” stb. Mintha ez a nabokovi erotextust idéző szövegegyüttes, kissé 
metaforikusan fogalmazva, tele volna G-pontokkal – ébred fel a jogos-
nak tűnő sejtés –, amelyet azután a különféle, „ovális, cakkos szélű üveg” 
és „torna-bugyiba bújtatott” rózsaablakok láttató párhuzama maximáli-
san visszaigazol. Nem nehéz fölismerni továbbá a motívum hátterében 
megbúvó Rózsa–Róza párhuzamot, amely egyfelől – a templom mint 
a rózsaablak ekvivalense révén – a címbe emelt név „Égi” tagjára utal, 
másfelől – a személy- és növénynév révén – különféle népmesei és (vi-
lág)irodalmi konnotációkat implikál.

„Majnald Róza sem látható, aki a verandatorony lépcsőfor-

dulójának nagy, ovális üvegfelülete előtt, vagyis a cakkos szélű 

»rózsaablakban« szokta aerobice tornáztatni a maga csipkés 

tornabugyiba épphogy csak belebújtatott »rózsaablakát«.” (28)

„(Égi Rozi Majnald Róza lenne, ha összeáll így talán a kettő. 

Nem hogy az olvasónak álljon össze, feltétlenül, hanem a fel-

hőknek, az egeknek…)” (52)

*

És itt be is fejezem: no nem mintha elfogyott volna a mondani-, illetve 
(ki)nyomoznivalóm, de azt hiszem, joggal neveznének etikátlannak kollé-
gáim, ha egyszer már kimondtam, hogy e könyvecske befogadási stratégi-
ájának lényege az asszociativitás, a szabad képzettársításban rejlő élmény, 
és akkor kötetünk elkötelezett rajongójaként-népszerűsítőjeként mégis 
tovább folytatnám olcsó kis leleplező játékomat, s így éppen én rontanám 
a „várva várt” olvasók esélyeit.

Persze jó kérdés, vajon tehettem volna, írhattam volna eleddig is mást, 
máshogy, másról... Lehettem volna például kritikusabb, ugyanakkor ke-
vésbé elemző?! Ha van még egy kis idejük, nézzünk erre is egy példát! 
„Drága Zoli! (Vagyis hát: Kedves Reménybeli Olvasó[nk]! – Ugye: ki-
nek is szól egy/a bírálat?) A 139. oldalon olvasom, hogy »köpenyfelező 
György vitézek«... Hááát, meg kell, hogy mondjam: nem György felezte 
meg a köpenyét, hanem Márton (az is Marci, akár csak én, persze hogy 
tudom!). Nem is beszélve arról, hogy kötetünk számos különböző vagyoni 
és társadalmi helyzetű elbeszélő-karaktere ellenére a szöveg nyelve (stiláris 
sokszínűségével együtt is) túlzottan homogén, minden alanyban Zsávolya 
Zoli gondolkodik, ír és beszél. Érdemes vigyázni, mert ha valakit (akár 
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magunkat is!) túlságosan a felhők közé emelünk (pl.: „Égi Zoli” – he-he-
he), előbb-utóbb eltűnik a szemünk elől!” stb. stb.

Valahogy így hangozna az a bizonyos bírálat, amelynek (talán ennyi is 
elegendő volt, hogy meggyőződjünk róla) semmi haszna sincs. Kárt el-
lenben okozhat, amennyiben abszolutizálja feltevésünket, mely szerint a 
köpenyfelezős dolog mögött irodalmi mű-hiba áll, s nem két különböző 
(a Márton-i és György-i) történethagyomány alkotó összekapcsolásának, 
újrateremtésének művészi vágya, valamint megerősít egy olyan előítéletet, 
amely a heterogén nyelvi szerkezetet mindig jobbnak, értékesebbnek, ma-
gasabb rendűnek ítéli homogén párjánál. Utóbbi mondjuk kevésbé súlyos 
(ne feledjük: a kritika mindig egyetlen személy szükségszerűen szubjektív 
ízlésítéletét tükrözi), előbbi viszont ismét a strukturális intelligencia bék-
lyójának bizonyul.

Drága Zoli, Kedves Olvasó! A kör bezárult; s a kritikus ideje, úgy tűnik, 
lejárt.

(Vár, 2012/4.)
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Szutor Áginak

Fiatal(abb)kori önarckép

Megkésett utószó Potozky László első kötetéhez32

„Egy valóban élő város soha nem puszta 

kövülete a tisztázatlan múltnak, hanem a tra-

díció köves medréből minduntalan kilépő és 

mindig újra megszilárduló, évtizedekre és év-

századokra, a múltból a jövőnkbe áthömpöly-

gő áradás…”

(Nádas Péter: Emlékiratok könyve)

A történetmesélés elemi vágya fűti kolozsvári kortársamat, a 2011 telén csi-
nos kis novellagyűjteménnyel debütáló Potozky Lászlót – s akkor máris két 
indokot mondtam, amiért tengernyi írni- és olvasnivalóm között feltétlenül 
időt kellett szakítsak könyvének üdvözlésére. Egyrészt magam korabeli, ná-
lamnál mindössze egy évvel fi atalabb írástudóról van szó, ami, legalábbis 
számomra, már önmagában is fi gyelemreméltó tény, másrészt az Áradás 
tizenkilenc hosszabb-rövidebb elbeszélésének szerzője egy a magyar iroda-
lom legújabb kori mesélőinek örömtelien gyarapodó táborából.

Érdeklődésem hevét jelzi, hogy – bár ritkán teszek ilyet, hiszen se időm, 
se idegem nincs hozzá – ezúttal elmentem a könyv 2012. március 7-i bu-
dapesti bemutatójára, s láss csodát: nem bántam meg. Hiszen az estet ve-
zető Darvasi Ferenc kérdései nyomán egy rokonszenves – az enyémmel 
sok tekintetben rokon gondolkodású – fi atalember szellemi arcképe rajzo-
lódott ki előttem, kinek írásai ráadásul olyan poétikai folyamatok dinami-
zálódását ígérik, amilyenekben Hajnóczy Péter, Csalog Zsolt és Tar Sándor 
halála óta már alig reménykedhettünk.

*

Vajon lehetséges, hogy Potozky írásművészete elhozza majd a (realis-
ta) nagyregény reneszánszát – s nem pusztán a szükségszerű műfajelmé-

32  Hivatkozott kiadás: Potozky László, Áradás, Kolozsvár, Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt 
Helyőrség Szépirodalmi Páholy, 2011.
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leti számvetés, de az esztétikai érték és az olvashatóság rehabilitációjá-
nak értelmében is? Lehet, hogy a legkülönfélébb erdélyi és anyaországi 
szociopoétikák ösztönzése nyomán ismét erőre kap majd a valóságábrá-
zolás? – No nem holmi termelőviszonyok, sokkal inkább a világunkat jel-
lemző (vagy épp fenyegető) nyelvi, szellemi és lelki valóságok ironikus/
lakonikus, utópikus/disztópikus, archaikus/futurisztikus láttatásaként-ér-
telmezéseként, meg- és újrateremtéseként.

Mindezekhez Potozkynak nem csupán szövegalkotó készsége, de 
„szakmai” fölkészültsége is megvan, lévén az Áradás szerzője előbb pszi-
chológiát, majd a magiszteri képzésben szociológiát tanult, végül (nyilván 
korábbi választásainak hátterében meghúzódó társadalmi érdeklődésének 
engedve) az újságírásba is belekóstolt. Mindezek fényében nem meglepő, 
hogy kezdettől foglalkoztatta Ady és Kosztolányi sajátos művészi-közéleti 
kompetenciája: az az elemi kettősség, amelyet ezek a szépírói és publicisz-
tikai műfajokban egyaránt otthonosan mozgó írókarakterek hordoznak. 
Ő maga „mindössze” három éve ír szépprózát; ekkor közölte a Helikon 
egy – saját bevallása szerint – „rossz” novelláját. Műveinek általa megjelölt 
késztetői: Bartis Attila, Bodor Ádám, Ernest Hemingway, Franz Hodjak, 
Szilágyi István és Tar Sándor, mestere pedig – ki egyben a jelen kötet szer-
kesztője is – Fekete Vince.

A kötet olvastával azután még hosszan folytatható e lista a direkt és 
indirekt irodalmi utalások, tudatos és tudattalan áthallások-kölcsönzések 
garmadájával. A bűnösségérzet kafk ai–örkényi elmélyítését újrafogalma-
zó Halálösztön Vladimir Nabokov Invitation to a Beheading című korai 
remekét, az értelmetlen háborús pusztítást-kegyetlenkedést tematizáló 
Vendégszeretet Vári Attila velőtrázó Dísztáviratát, a dokumentumfi lmek 
trajector–landmark játékára épülő Tájkép, táj nélkül Szilágyi István Tájkép 
tutajjal, valamint Mészöly Miklós Térkép, repedésekkel című elbeszélését, 
a téeszbeadás–feketevágás–feljelentés triászt variáló Hús(v)íz, avagy egy 
kényszerböjt története Bacsó Tanúját és Móricz novellisztikus „évődéseit”, 
A galambok őrének madárvacsorája Tar Sándor Szürke galambját, a dikta-
túrák arctalan karhatalmát jelölő általános többes szám, s a kénfürdőben 
botorkáló részeg apa Bodort (Vasárnapi körút), az elhagyott víztoronyban 
kukorékoló magányos öreg pedig Krasznahorkait, s az ő klasszikussá olva-
sott Sátántangóját idéz(het)i fel (Tájkép, táj nélkül).

Ám a kortárs irodalmi hagyomány csupán a kötet egyik forrása. „Nya-
kunkban a családi történelem terhe”, vallotta a szerző könyvének – a dél-
szláv háborútól a nagy- és dédszülők biedermeyer-kispolgári világán át 
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napjaink „aluljáró-kultúrájáig” terjedő, s majd minden ízében a halált ex-
ponáló – tematikájáról. A ’91-ben kezdődő fegyveres konfl iktus – mint 
mondotta – egyik meghatározó gyermekkori élménye volt; a televízióké-
szülék előtt ülve attól rettegett, hogy az összecsapások akár Erdélybe is 
átgyűrűzhetnek. A megélt és meghallgatott múlt feldolgozásának legfőbb 
késztetője azonban írónk fent említett szociális érzékenysége. „Szocreál 
városban nőttem fel” – nyilatkozta, majd hozzátette: bár írásaiban nem 
kíván választ adni az életmód egyes kérdéseire, mégis úgy véli: minden-
képpen gesztusértéke van, ha képes legalább észrevenni mások elesettségét. 
Ilyen irányú megfi gyeléseit ugyanakkor nem avatja primer témává; „az el-
esettek egyszerűen csak meghatnak, bennem élnek” – zárta rövidre a kér-
dést. És valóban: tradíció és innováció, realizmus és szimbolizmus, kifejtés 
és érzékeltetés, egyedítés és általánosítás, prózaiság és líraiság leheletfi nom 
határait jelzik az alábbi sorok is:

„A galambok először nem tudták, mit kezdjenek a rájuk 

erőszakolt szabadsággal, de gazdájuk noszogatóan belerúgott 

a ketrecbe. Egyszerre röppentek fel, és egyszerre vágta földhöz 

őket a légnyomás. Marcus Vojneva is elesett, de nem vesztette 

el az eszméletét, nézte az aláringó tollpihéket, és csak akkor 

állt fel, amikor a levegő a galambok összes emlékétől megtisztult.

Felszedte, és ketrecbe gyűjtötte a szárnyasok tetemeit, ket-

tőt pedig magával vitt a bérházba. Szótlanul kopasztotta és sü-

tötte meg, majd lökte a kisfi ú elé őket.

A rommá lőtt bérház belső udvarán nem hallatszott egyéb, 

mint a gyermek mohó csámcsogása.” (60–61. Kiemelés tőlem 

– S. M.)

*

Első kötetét letéve úgy látom, Potozky pályájának vízválasztója, sors-
döntő kérdése az: megmarad-e a saját múlt s az irodalmi hagyomány 
bűvkörében, vagy képes kitermelni, felszínre hozni humán karakterének 
tárnáiból saját poétikai igazgyöngyeit, sikerül-e a történelmi Erdély szí-
neit-térformáit s a kortárs elbeszélő-művészet eljárásait mediáló prózájá-
nak mottóm nádasi értelmében vett „élő várossá” érnie. Már a bemutatón 
megfi gyelhette a két kortárs prózaíró beszélgetésének apró, ám annál lel-
kesebb hallgatósága, hogy öt fölolvasott szöveg közül négy nem szerepel 
az Áradásban. E gesztusértékű tett egyrészt nyilván az első kötet olvasásá-
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ra késztet, másrészt viszont máris a folytatást ígéri, s egyben meg is győz 
ígéretének megalapozottságáról, hitelességéről.

Ami biztos: nagy bölcsességre, kiváló arányérzékre vall, ha az eleset-
tek, az elesettség továbbra sem lép elő elsődleges témává – mint anno 
Csalognál vagy Tarnál –, hiszen az egyértelmű visszalépést jelentene a 
hetvenes évek irodalmának szociografi kus hagyományához. Az Áradás 
novellistájának a kortárs poétikák korszerűség-eszményét, valamint saját 
szociális érzékenységét kell összehangolnia lassan formálódó mondaniva-
lójával – egyedül így szerveződhet regénnyé ez az ígéretes prózastruktúra. 
Persze, amint arra már utaltunk, e kis kék kötet korántsem nyújt hű képet 
Potozkyról, hiszen olyan sikerszövegek maradt ki belőle, mint például a 
Bárka 2010/5. számában közölt Móricz-palimpszeszt, a Földalatti lélekmé-
tely. Ez a hűtlenség, ez a megelőzöttség azonban nem árt meg, sőt, ha lehet, 
még tovább csigázza (amúgy is jogos) várakozásainkat.

(PoLíSz, 2013/151.)


