
vezni. Egy-egy könyvnek megértés és szeretet
mentén formálódó szabad interpretációja arról a ha-
tásról, amit az adott mű belőle kiváltott. Könyvekről
ír, de egyben kritikusi önvizsgálatot is tart. Az ér-
dekli, mit nyújt neki az irodalom. Olvasóként azt
tapasztaljuk, hogy sokat, mert Bányai János sokat
tud az irodalomról. Ez rá vonatkozóan is ponto-
san úgy értendő, ahogy Bányai Balassa Péter Es-
terházyról írt Segédigék című kötete kapcsán fo-
galmaz: „az irodalomról való tudást az irodalomtól
kapta: az irodalmi mű megértéséből tanulta meg
az irodalom elméletét és történetét, nem pedig for-
dítva”. Következésképp: amikor Bányai János mi -
nikurzust tart arról, Erdős Virág könyve (Eurüdi-
ké) kapcsán, mi a novella, Nádas Péter regényóri-
ása, a Párhuzamos történetek alapján, mi a regény,
Márai Sándor köteteit olvasva arról, mi a napló és
a tárca, Konrád György Elutazás és hazatérését la-
pozva arról, mi a különbség az önéletrajz és a val-
lomásos regény között, Spiró György Fogságát ele-
mezve, mi a nagyregény, kivétel nélkül mindig a
művekből indul ki, a művek alapján fogalmazza
meg elméleti szempontjait. Hasonlóképpen jár el
akkor is, amikor egy-egy írói opus (például Es-
terházy, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Tan-
dori Dezső stb.) jellemzésére vállalkozik, amikor
arra lát alkalmat, hogy az illúzió irodalombeli sze-
repére kérdezzen rá, továbbá amikor a szöveg-
irodalom és a történetmondó irodalom kérdése kí-
nálkozik, amikor arra keresheti a választ, mi kell
az irodalomhoz, hogy irodalom legyen, vagy ép-
pen az olvasás titkát szeretné megfejteni.

Az utóbbi, maga is olvasó, sőt éppenséggel fő-
foglalkozású olvasó lévén, Bányait különösen fog-
lalkoztatja, ami az általa kialakított és sikeresen
művelt megszólalási forma végett is lényeges.
Egyfelől saját olvasói stratégiájának kidolgozása
céljából, másfelől pedig a könyvekről készült él-
ménybeszámolókat olvasók megnyerése érde-
kében. Bányai írásai különböző elemekből te-
vődnek össze, olvasóként azt érezzük, mintha
csak tartalmat mesélne, persze alapfokon, mivel
a megismertetés és tájékoztatás a célja, azt is te-
szi, de ezenközben szinte észrevétlenül felfedi a
mű belvilágát, szerkezetét, rejtett titkait, mindazt,
ami egy mű esztétikai értékét jelenti. Azt, amit szá-
mára az általa az utóbbi évtizedek talán legje-
lentősebb magyar regényének tartott Párhuzamos
történetek példáz, miszerint bár „minden ellenkező
híresztelés ellenére a regény tartalma elsődleges”,
irodalmi értéknek ez önmagában elégtelen, ha
nem a mű „nyelvének, beszédmódjának, formá-
jának, felépítésének, elrendezésének egyszerre
függvénye és összefoglalója” is. Ahogy — mint
a hosszú távon tempózó úszók vagy futók ese-
tében történik — ezt a felismerhetően egyéni lé-
legzetvétellel készült szövegek közül legmeg-

győzőbben Spiró Györgynek „az időtlen jelenben
a múlt tanúságát, a jelen példáját, a jövendő hí-
rét” kifejező Fogság című regényének nem keve-
sebb, mint tizenegy könyvoldalnyi terjedelmű
elemzése tanúsítja.

Nem könnyű, de élvezetes olvasmány, szellemi
kaland a nyolcvankét magyar szerzőnek hétszáz-
nál is több oldalon mintegy kétszáz prózakötetét,
regényeket, novellásköteteket, publicisztikát, nap-
lókat, interjúkötet, sőt egy drámakötetet is bemu-
tató, a magyar irodalmat határoktól függetlenül
együtt láttató két kötet, melynek főszereplője
maga az irodalom, ezen belül jól megférve egy-
mással a köztudatban (vagy csak a magam szerény
olvasói ismereteiben) kevésbé számon tartottak és
azok, akik ahogy talán az írások száma alapján is
láthatóan nagyobb figyelmet kaptak, az úgyneve-
zett kánonba soroltak. Az irodalommal együtt
pedig főszereplő a minden, ami irodalom iránt ér-
deklődő narrátor, Bányai János, aki ezúttal próza-
olvasmányairól számol be, mint tette a 2010-ben
megjelent, ötvenhárom szerző verseskötetéről írt
szövegeket tartalmazó Költő(k), könyv(ek), vers(ek),
a mostanihoz hasonló jelentős kiadványban. (Fo-
rum Könyvkiadó, Újvidék, 2014, 2015)

GEROLD LÁSZLÓ

KRUSOVSZKY DÉNES:
KÍMÉLETLEN
SZENTIMENTALIZMUS
Esszék, kritikák

„A költészetről folyó diskurzus mindig egyben a
költészetről folyó diskurzusról folyó diskurzus is”
— írja esszéket és kritikákat tartalmazó kötetében
a mai irodalmi életben elsősorban költőként ismert
Krusovszky Dénes. A költői szerep „komfortzó-
nájából” kilépő, jelen esetben professzionális olva-
sóként működő szerző az idézethez hűen nem
pusztán poétikai megfigyeléseket tesz a modern
és kortárs líra elemzése közben, hanem meg-
próbálja tágabb kulturális kontextusba helyezni
az adott szövegeket, ezzel együtt leképezni a kap-
csolódó irodalomtörténeti tendenciákat.

A sajátos előszóként is olvasható bevezető
eszmefuttatás — a válogatás talán legfontosabb
szövege — A költészet aktualitása címet viseli. Va-
lóban az „aktuális költészet” (mely megnevezés
korántsem azonos a kortárs líra kifejezéssel)
helyzetéről tudósít Krusovszky, aki olyan alapvető,
hosszú lejáratú problémákra hívja fel a figyelmet,
amelyek mind a mai napig meghatározzák az úgy-
nevezett irodalmi közéletet, az alkotók poétikai ho-
vatartozását, és nem utolsósorban az olvasók be-
fogadói reflexeit. Elsőként arra a Kányádi-anek-
dotára tér ki, melynek tanúsága szerint: „A vers az,
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amit mondani kell.” Ezután a „folyamatosan vál-
ságban lévő költészet” közhelyszerű szólamait
(pontosabban azok időről-időre változó alak-
változatait) veszi szemügyre Spiró György egyik
1982-es tanulmányára hivatkozva. Végül Borbély
Szilárd, valamint Edmund Wilson nyomán vázolja
fel azt a visszájára fordított folyamatot, melyben
elmaradt „a líra idejének átállítása”. Vagyis arra tesz
kísérletet, hogy a költészetről való, idejétmúlt be-
szédmódok béklyóit, anakronisztikus esztétikai
elveit elvetve, kíméletlenül, de kellő érzékeny-
séggel szálljon szembe a verses technika halálának
víziójával és a költészet elvesztett mércéjének tév-
képzetével.

„A líra válsága pedig azért látszik konstansnak,
a modernitásban legalábbis, mert a mindenkori kor-
társat a mindenkori klasszikussal szemben
stigmatizáló, bezárkózó olvasói stratégia kor-
szakról korszakra újrafogalmazott keretekkel, de
lényegében változatlan retorikával dolgozik to-
vább” — hangzik a szerző poétikai polemizálásá-
nak egyik fő kitétele, amely az olvasón nemcsak a
szó szoros értelmemben vett befogadót érti, hanem
az irodalomtörténészeket, kritikusokat, írókat,
költőket is. Mert inkább ők érdekeltek az ideoló-
giától mentes irodalmi mérce helyrebillentésében.
Érdekes, hogy a Krusovszky-féle „kánon” milyen
szerzőket emel ki vagy éppen milyen költői kísér-
leteket marasztal el: hangsúlyosan szerepel a
könyvben Marno János és Borbély Szilárd életműve,
kiemelt jelentőségű még Tandori Dezső, Takács Zsu-
zsa, Győrffy Ákos vagy Kemény István költői tel-
jesítménye, illetve bőven akad „kisebb kritikával il-
letett” (lásd a Tíz kiskritika című fejezetet) kötet is,
melynek szerzői szinte mind ugyanazon „neológ”
irodalomfelfogás képviselői, amit Krusovszky is üd-
vözölni látszik.

„Az új irodalom olvasóinak mindig jót tesz a
kritikai segítség. Ám nem minden nemzedéknek
adatik meg olyan kortárs értelmező, aki folya-
matosan együtt mozogva a legújabb fejlemények -
kel, lépésről lépésre vezethetné be övéit és této-
va olvasóikat a szépirodalomba” — olvasható Szi-
lasi László kissé túlzó méltatása a hátsó borítón.
Krusovszky Dénes valóban éleslátású ítéleteket,
következetesen végigvezetett elemzéseket, érzé-
keny megfigyeléseket tartalmazó kötetet tett le az
asztalra. De vajon kié az a bizonyos asztal, és mi-
lyen paksaméták hevernek a fiókokban vagy az
alattuk lévő szemetesládában? Van-e jelenleg a
mai magyar irodalomnak „főítésze”, esetleg
„költőpápája”, akihez mérni lehetne a mostani al-
kotókat és műveket? És miképpen válhat (ha vál-
hat egyáltalán) az olvasó olyan „kortárs értel-
mezővé”, aki képes kritikai segítség nélkül is el-
igazodni az egyre szélesedő — Gutenberg-gala-
xison inneni és túli — felhozatal szövegtengeré-

ben? A Kíméletlen szentimentalizmus koncepció -
zusan szerkesztett, bár intellektuálisan hullám-
zó intenzitású írásai amellett érvelnek, hogy itt az
ideje újraindítani, legalábbis átállítani a líra meg-
megálló idejét; az új időszámítás kezdetét azon-
ban nem forradalmi poétikai változásokban lát-
ja megjelenni — bár a nyolcvanas években ki-
alakuló, merőben új távlatokat nyitó neoavantgárd
költészet kanonikus kirekesztését igencsak sé-
relmezi —, inkább egy olyan szemléletmód
és/vagy alkotói attitűd elsajátítását tartja aktuá-
lisnak, amely a közös mércét nem objektivizálható
módon teremti meg az olvasóközösségen belül.

Habár Krusovszky ezzel a kötettel a költői
működés megszokott terepét elhagyta, maradék-
talanul mégsem tett eleget az általa követelmény-
ként támasztott esztétikai elvárásnak, miszerint
minden laikus vagy szakmabeli olvasónak át kell
lépnie azokon a mesterségesen kialakított korlá-
tokon, amelyek elválasztják például a konzer-
vatív, mondhatni maradi költészetet a jobb híján
most „aktuálisnak” mondott haladó lírai szelle-
miségtől. Bár a Váci Mihályról szóló kistanul-
mány (A történelmi alkalmazott) ezt a határátlépő
szándékot támasztja alá, a könyv tartalmának
nagy része azért mindenekelőtt a szerző „ővéire”
és azok olvasóközönségére vonatkozik. Akik per-
sze nem hiába kerültek az igencsak termékeny
költészeti diskurzus középpontjába, a kizökkent
irodalmi idő helyrebillentői közé. (L’Harmattan,
Budapest, 2014)

PAPP MÁTÉ

A LÉT FOGLALATA
Győrffy-Kovács Adrienn kiállítása
a Magyar Írószövetség Klubjában

A rendszeres tárlatnézőt is érik meglepetések.
Noha Győrffy-Kovács Adrienn itthon is — itthon
többször — és külföldön is (München) kiállított
már, csak halovány emlékem volt festészetéről.
Az is jobbára természetszeretetéről árulkodó ké-
peihez kötődött. A fényhez, a fény nyitotta ala-
gutakhoz. Azokhoz az alagutakhoz, amelyekben
végigbarangolva — most látni csak igazán — vég-
ső soron valamiképp Nap-közelbe jutunk.

A mítoszhoz, a lelki tartalmakat kivetítő orga -
nikus létimádathoz? Ahhoz is, hiszen az erdő, a
faágak rengetege, a víztükör, az eget körülölelő
hegykaréj — a napról napra növekvő és a nap
szentültével megszűnő, majd újraéledő csoda —
fölöttébb izgalmat kínál az ecset számára. De még
inkább érzékeljük, akár halovány jelzések révén
is, a szakrális körökhöz való vonzódást.

Nagybánya mint hagyomány, mint a leget és a
tájat a fényészlelet késével fölhasító alkotásmód
csupán távolról érződik. Ami amott szinte belefú-
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