
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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ródott a tájba — a boglya és a templomtorony, vagy
a különösségével ható Zadar jelképi tágassága, mo-
tívumon túli szimbólumértéke jól ismert —, az itt
kikívánkozott a földből. Mondhatni légiessé vált.

Győrffy-Kovács Adriennt sosem a látható ér-
dekli, hanem — jóllehet nem szakadt el a figu -
ralitástól — annak mögöttese. A dolgok filozófi-
ája. A megfoghatatlan — nyilván a lelki tartal-
makat, ha nem is teljességgel magába foglaló —
ábrázolása. Szépségimádatában, ha zűrzavaros ko-
runk csatazaját nézzük, van valami korszerűtlen.

Őt az ágak ágbogán átderengő fény (Kilépve az
ég alá, 2010; Ahogy fényben a fák, 2012, mindkettő olaj,
vászon) és a párában — az érzékelés homályában
— megmerülő hegyvonulat s fenyves-rengetege
(Északi erdők, 2007, o. v.) éppúgy ámulatba ejti —
ekkor kell csak igazán vigyázni a lírai lélek szép-
ségfaktorainak a libikókájára —, mint a nonfigu-
ratív foltokból összeálló balladai homály (Éjszaka
a kertben, 2012, o. v.), vagy a különböző vízfelüle-
teket, de még az útszéli vizet is egyfajta lélekki-
áradásként nyugtázó, így személyes „világtükör-
ré” avató transzformáció (Víztükörben, 2010;
Bajdázó-tó, 2011, illetve Pocsolya, 2012 — mind o. v.).

Szó se róla, mert Kronosz könyörtelen, az idő
múlása fölötti, a természetet vallató játékról van
itt szó, mikor is a homokóra mindannyiszor va -
ló megfordításával az én-hangsúlyok — más-más
irányból a kiáradás — megsokszorozódnak.
Akarjuk, nem akarjuk, ez a látszólag felhőtlen, ám
a szépségben való föloldódás gyakoriságában né-
mileg kíméletlen áradás a képszerkezetekre is ki-
hatással van. Amíg a föntebb már említett Kilép-
ve az ég alá a nézőpont eleganciájáról, a Fenyőer-
dő (2012, o. v.) pedig benső tájképként is a lírai
absztrakt megannyi érzelemrétegéről tanúskodik,
a Fényerdő (2010, o. v.) konstruktív építkezésében
— kék boksa a természet rejtekén — ott az élmény
bódulatát megregulázó fegyelem.

Az életműben az új remeklés, a címében és át-
szellemített gondolatvilágában Pilinszky János
költészetét idéző triptichonhoz, az Apokrifhoz
(2015, akril, vászon) kell eljutnunk, hogy értsük
a gondolati fejlődés stációit. Nem mindennapi ala-
pon nyugszik a megvilágosító — a korábbiakhoz
viszonyítva stilizáltabb, mítoszi és biblikus jel-
képrendszerében éteribb — Nap rejtekét kép-
mondai formában idéző példatár. Jóllehet közbülső
állomásként a 2001-es olaj-vászon, az ugyancsak
hármas osztású Zarándokok szépen vall eme kü-
lönös el camino — a szent út ihlette találkozással
való megsokszorozódás — élményéről.

Az egyből kettő lesz, a kettőből három, hogy vi-
lágossá váljék a fókusz, végső soron, ha akarom,
családközpontú filozófia fensége. A vörös égbol-
tú tájban cövekként álló alakok élő menhirek. S kö-
zülük azok jutnak (a találkozás során mindany-

nyian) Nap-közelbe — a fejük fölött a forró golyó
lészen a glória —, akik a közösségépítés legelemibb
csatornáiban hisznek. Avval, hogy a fejlődés
szempontjából a félúton lévő Zarándokok jól lát-
hatóan összegző jellegű, nem mondhatunk le —
nem is volna ildomos — az 1998 és 2001 között ké-
szült Nap-képek elemi erejéről. Arról a több fo-
kozatú, a szerkezetet hol csigavonalúvá tevő, hol
a fénylő központot a fényszálkák vegetációjával
pávafarokká emelő robbanásról, amely túlmutat a
fizika, a csillagászat mint tudomány határain.

A körkörös variációk (megtámasztott korong
stb.) révén a feszítetten izzó motívum szellemivé
válik. Ha beleolvasunk a Szimbólumok lexikonába
(Larousse), azonnal érezzük eme festmények
(Napfolyam, Napkitörés — mindkettő 1998, olaj, fa-
rost; Napkép I–II. és Napút I–II. — mind a négy 2001,
o. v.) képzőművészeten messze túlmutató üze-
netét. „A monoteista hagyományban a Nap az Is-
ten szeme, amibe átszűrődött valamennyi a Zeusz
szemeként ábrázolt Nap képéből. Jézus az új Nap,
aki fénybe borítja a világot.”

Hogy ez a többféleképpen értelmezhető, más-
felől is megközelíthető szimbólum mint a fest-
mények vivőereje miképp jöhetett létre — a gon-
dolati elmélyülés? az önkifejező kísérletezés révén?
— a nem akármilyen alapként szolgáló drámai-
absztrakt sorozatból (Vörös-kék I–VI. — 1997,
olaj, farost), annak csak az Úr a megmondhatója.
Akkor sincs semmi gond, ha a művész megma-
rad eme égő színjáték érzelmi kavalkádként is föl-
fogható ábrázolásánál. A nonfiguratív sejtelemnél,
nem utolsósorban annál a színkombinációs bra-
vúrral a szerkezetként mást és mást mutató, a lán-
goló Napot (vörös) és a megjelenésében is hűvös
vizet (kék) kontraszként szembeállító drámánál,
amely a sorozat lényegjegye. Erős képek, erős gon-
dolati hozadékkal.

Ám Győrffy-Kovács Adriennt valaminő össze-
tettebb élmény sarkallta. A lét foglalatának miniátori
türelemmel és alázattal való megteremtése. Amely
a szakralitás révén a természetet is keretezi. Pi-
linszky megdidergő Apokrifja, a huszadik századi
magyar és külföldi líra eme múlhatatlan klasszikusa
így vált azonos című festményének gondolati ki-
indulópontjává. A híres Nap-sorozat Napja ecset-
jén kifehéredett. A művész nem a szavakat, nem is
a költemény történését jelenítette meg, vagyis
hogy az ember a golgotai sötétségből hogyan jut ki
a fényre, hanem az önmegvalósító — sosem koc-
kázat nélküli — öröm égi és földi útját. Magyarán,
miképp tükröződik mindez a bensőben.

Meglepetésként rakukerámiákat is látunk. Az
anyaggal — égetéssel, színnel — folyó kísérlete-
zés az önkifejezés újabb sikereit ígéri.

SZAKOLCZAY LAJOS
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