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A költőként már a kétezres évek köze-
pétől jól ismert és több fontos irodal-
mi díjjal jutalmazott Krusovszky Dé-
nes Akik már nem leszünk sosem című 
regénye a  Magvető Kiadónál jelent 
meg 2018-ban. Bár a  szerző 2014-
es, A fiúk országa címet viselő novel-
láskötetének megírásakor már foglal-
kozott az epika műnemével, mégis ez 
a több mint ötszáz oldalas szöveg az 
első regénye. A  költészet felől a  re-
gényíráshoz való (meg)érkezés egy-
általán nem ritka jelenség, az utóbbi 
pár évben többek között Rakovszky 
Zsuzsa, Tóth Krisztina, Oravecz Im-
re is bizonyította, milyen jól mű-
ködhet ez az (átmeneti vagy tartós) 
irányváltás a műnemek tekintetében. 
Krusovszky regényén is egyértelmű-
en nyomot hagy az a  lírikusi szem-
lélet és látásmód, mely elsősorban az 
atmoszférateremtés, a  látvány, a  kü-
lönböző hanghatások részletes meg-
ragadásának és hangulattá oldásának 
során erőteljes készség. Egy egysze-
rű, másnapos, Budapestről Debrecen-
be tartó vonatút leírása olyan érzékle-
tesen módon jelenik meg, hogy szin-
te az olvasó is érzi a tipikus szagokat, 
hallja a  vonatozás jellemző hangja-
it, és mindeközben rátelepszik az ma-
gára hagyottság, elkeseredettség, cél-
talanság, mely a  főhős elbeszélőt ke-
ríti hatalmába : „(…) a  vonat katto-
gása, a  nyikorgó fülkeajtó, a  rossz 
tömítésű ablakon sípolva befújó me-
netszél, a  vagonbelső kopott lambé-
riájának öreg bárkákat idéző nyikor-
gása, mindez együtt olyan zenévé állt 
össze körülöttem, ami bármi más-
nál jobban illett a  hangulatomhoz.” 
A  vasúti vécék közismert látványá-
nak realista, furcsamód mégis lírai 
ábrázolása mögött is érezhető a  köl-
tői szemlélet : „A vécét elképesztő év-
tizedes húgyszag lengte be, s a vasta-
gon felkent zománcfesték eredeti szí-
nét a  rászikkadt koszrétegek valami 
kiismerhetetlen árnyalattal fedték el. 
Kisterpeszbe álltam, és amíg egyen-
súlyozva igyekeztem megsodorni ma-

gamnak a  cigit, óvatosan előredől-
ve belebámultam a vécécsészébe, ami 
alulról nyitott volt, így a kivezető cső 
oldalára kövült szarréteg furcsa kalei-
doszkópján keresztül az elfutó vasúti 
töltés bazaltburkolatát láttam villódz-
ni odalent. Hipnotikus látvány volt 
(…)” Ezek az érzékeny leírások végig-
szövik a terjedelmes szöveget, egy le-
bénult női test torz szépségében, egy 
hajdani, megöregedett tanár testtar-
tásában, egy furcsa félmosolyban és 
még ezernyi helyen köszönnek vissza, 
szinte önálló életre kelt kis képekként, 
betétekként, mégis a  történet, a  cse-
lekmény szerves részeként.

A  költő látásmódja egyértelműen 
jelen van, ahogyan az várható is, de 
a fő kérdés, hogy vajon a regényírás-
hoz szükséges alapvető építőelemek-
kel (mint például a tér és időkezelés, 
a  szerkezet vagy a  karakterek felépí-
tése) boldogul-e a szerző ? Erre a kér-
désre pedig egyértelmű igen a válasz. 
Nem egyszerűen boldogul, hanem 
bravúrosan oldja meg, a  szerkezetet 
és az ezzel szoros kapcsolatban álló 
időkezelést mindenképpen. A szöveg 
egy nagyon rövid, alig nyolc oldalas 
kis fejezettel indul (Prológus), mely-
nek helyét, jelentőségét majd csak az 
utolsó oldalakon találja meg az olvasó. 
A következő nagy rész, a regény volta-
képpeni alapja egy húszas évei végén 
járó férfi, Lente Bálint története, mely 
a  közelmúltba, a  kétezertízes évek-
be kalauzol. A  főhős-elbeszélő egyes 
szám első személyben tudósít néhány 
napjáról, de ezalatt emlékeinek segít-
ségével, kisebb-nagyobb lépésekben 
megismerjük addigi életét, nagyjából 
kamaszkorától kezdve. A vidéki eskü-
vőre érkező fiatal néhány napjában 
megelevenedik egy fiatalság és felnőt-
té válás története, az identitás keresé-

se, melyet 2017-ig követhetünk nyo-
mon. Ez a  legterjedelmesebb szöveg-
rész, három fejezetből épül fel (Árnyé-
kok a barlang falán ; Puha ütközetek ; 
Jövevényfolyók), és a szöveg legmegha-
tározóbb rétegét adja. Ebbe a  törté-
netbe ékelődik bele A dzsinn című fe-
jezet, mely a fikció szerint egy Lente 
Bálint által talált magnókazetta anya-
ga, időben a  csernobili atomkataszt-
rófa körüli hónapokba vezet, 1986 
tavaszáig, hogy ebben az évben a feje-
zet egyik hőse, a vastüdőbe zárt Asza-
lós visszaemlékezhessen a jó harminc 
évvel korábbi történetére az 1956-os 
esztendőből. Az idősíkok ilyen for-
májú egymásra rétegzése bonyolult-
nak tűnik, de Krusovszky könnyed 
megoldásai és szigorú, következetes 
szerkesztése miatt egy pillanatra sem 

tévedünk el a különböző időpontok, 
idősíkok között. A dzsinn című feje-
zet tulajdonképpen regény a  regény-
ben, de még ebben a  részben is van 
egy nagyobb történet (az 1956-os, 
hajdúnánási zsidók elleni megmoz-
dulások története), ezzel valamifé-
le koncentrikussságot adva a  szerke-
zetnek. Az utolsó fejezetben, a stroke 
után lábadozó édesapját ápoló Lente 
történetében aztán váratlanul össze-
állnak a  mozaikdarabkák, a  legelső, 
néhány oldalnyi fejezet is a  helyére 
kerül, és A dzsinn című rész is még 
erőteljesebben szövődik bele a  törté-
netbe. A szerkezet bravúrosságából ta-
lán ez a minden áron való lekerekítés 
von le valamennyit.

K o l o z s i  o r s o lya

az időről
Krusovszky dénes : 
Akik már nem leszünk sosem
magvető Kiadó, 2018
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Az alaptörténet, Lente Bálint 
törté nete egy kamaszkor és fiatal fel-
nőttkor története, a felnőtté válás ne-
hézségeit, problémáit helyezi a  kö-
zéppontba. Hőséről mindent megtu-
dunk, emlékei, gondolatai, szüntelen 
vívódása a  szemünk előtt zajlik. Éle-
te egy válságos pontján ismerjük meg, 
hiszen épp szakít barátnőjével, majd 
ifjú férjként búcsúzunk tőle a  tör-
ténet végpontján, de nem egy rév-
be érést látunk, sokkal inkább annak 
elfogadását, hogy az élet tulajdon-
képpen egy kisebb-nagyobb szüne-
tekkel szabdalt válsághelyzet, mely-
ben minden életkornak és élethely-
zetnek megvannak a maga nehézségei. 
Lente fejlődése nem más, mint önma-
ga megismerése és elfogadása, a  szö-
veg szoros kapcsolatban áll a  klasz-
szikus Bildungsroman hagyomány-
nyal. Mindemellett Lente Bálint élet-
története igazi generációs regény (me-
lyet az elmúlt években többek között 
Grecsó Krisztián vagy Kiss Ottó is 
írt), a  nyolcvanas években született 
olvasók számára jól ismert, otthonos 
közeg megidézése. Lente a  világiro-
dalom nagy útkeresőinek rokona, bi-
zonytalan, kétkedő hős, belső mono-
lógjaiban kívülállása és a világtól való 
idegensége jelenik meg, nem tud, és 
nem is akar beilleszkedni abba a for-
mába, melyet az élet felkínál számára. 
Nem egyértelmű számára a helyes út, 
nem érti sem önmagát, sem környe-
zetét. Ambivalens figura, értelmes, jó 
felfogású, de talán túlzottan önköz-
pontú szemlélete miatt sokszor kép-
telen felismerni a körülötte zajló ese-
mények jelentőségét, valódi jelenté-
sét. Ahogyan gimnáziumi jóbarátja, 
Tuba jegyzi meg : „Bálint, bazmeg, 
komolyan irigyellek, hogy becsukott 
szemmel is tudsz élni.” Nem biztos 
azonban, hogy Bálint nem vesz ész-
re dolgokat, egyszerűen csak köny-
nyebb utólag végleges értelmet adni 
eseményeknek, mint akkor és ott ér-
telmezni őket. A másik határozottan 
(és a  címben is egyértelműen) felve-
tődő probléma felnőtté válása során 
a választások kérdése. Minden válasz-
tás és döntés egyben más lehetőségek 
elutasítása. Mindig lesznek elveszí-
tett lehetőségek, utólag megkérdője-
lezhető döntések. És ebből adódóan 
nem tudunk azok lenni, akik lehet-

tünk volna, ha máshogyan döntünk, 
másfelé indulunk. A Borbély Szilárd-
tól kölcsönzött mottó („Ha mást te-
szek Ki volnék akkor most / Ki vol-
nék most akkor Ki volna az / Ha nin-
csen most velem akkor ki ott volt”) is 
erre utal. Az ebből adódó szorongás 
az utolsó lapokon enged fel, mikor 
az elbeszélő belenyugszik ebbe a szük-
ségszerű veszteségbe, mely paradox 
módon éppúgy része, mint megva-
lósított lehetőségei : „Amire nem ke-
rült sor, amit nem vettem észre, amit 
túl későn tudtam meg, a maga mód-
ján semmivel sem valószerűtlenebb, 
és semmivel sem kevésbé az enyém, 
mint amiket eddig az életem részének 
hittem. Akik már nem leszünk sosem, 
épp annyira mi vagyunk, mint akik-
nek hisszük magunkat.”

Az explicit, átlátszóvá tett önvizs-
gálat és a felnőttség, felelősség kérdése 
után/közben A dzsinn című részben 
egy másfajta szöveget olvashatunk. 
A narrátor egyes szám harmadik sze-
mélyűre vált, távolságtartóbb és ob-
jektívebb lesz, mint a Lente történe-
tét megjelenítő én-elbeszélő. A  szö-
veg stílusa, hangulata megváltozik, 
Bálint szülőfalujának, Hajdúvágás-
nak a közel harminc évvel korábbi tü-
dőgondozójába érkezünk, ahol a  fő-
hős a gondozó krónikus osztályának 
egyik ápolója lesz. A  Heine-Medin-
kóros, izombénult és ezzel együtt lég-
zésbénult betegek részlege egy zárt vi-
lág, mozdulatlan és levegőtlen, „elát-
kozott” hely, ahonnan nincs kitörés. 
A  tragikus körülmények között ve-
getáló ápoltak életébe láthatunk be-
le néhány hétig, az őket ápoló fiatal 
férfi perspektívájából. Az itt élő egyik 
ápolt (a vastüdőhöz kötött, középko-
rú férfi, Aszalós) betegsége előtti éle-
tét szeretné egy kazettára felvenni, el-
mesélni és rögzíteni, mielőtt lemond 
életnek aligha nevezhető létezéséről. 
Aszalós csak úgy nyugodhat, úgy hal-
hat meg, ha titkát kiadhatja, elmesél-
heti, ehhez pedig az időközben barát-
jává váló ápoló segítségére van szüksé-
ge, mint ahogyan az ő segítségére lesz 
szüksége története bevégzéséhez is. 
A fejezet címe utal egyrészt a vastüdő-
ből kilógó fej groteszk látványára, hi-
szen épp olyan, mint egy palackjából 
kifelé igyekvő dzsinn, valamint utal 
arra a titokra, melyet Aszalós még ki 

akar szabadítani magából halála előtt. 
A feszültségteremtés kitűnően műkö-
dik ebben a részben, a Gondozóban 
élőkben és dolgozókban zajló érzelmi 
hullámzások szélsőséges, de soha sem 
a tragikus pátoszig elvitt jelenetei vil-
lannak fel itt. Mintha a  kimondha-
tatlan tragédia is lehetne átlagos és 
hétköznapi annak számára, aki ben-
ne él, még akkor is, ha elviselhetet-
len. A kötet legjobb fejezete ez a rész, 
melyben szintén felbukkan a  regény 
címe : az egyik szájjal festő ápolt képé-
nek adja ezt a címet (Akik már nem le-
szünk sosem), melyen az utógondozó-
ban élők egészséges emberekként ül-
nek körül egy gyümölcsökkel megra-
kott asztalt. A cím itt is egy olyan élet 
lehetőségére utal, ami lehetett vol-
na, de nem lett, és nem is lesz soha. 
A  poliovírussal fertőzött, bénult be-
tegek már soha nem lesznek egész-
ségesek, de ebben az esetben ez nem 
választás eredménye, sokkal inkább 
végzet, a sorsnak való kiszolgáltatott-
ság. Míg Lente életében a szabad vá-
lasztás, addig itt inkább a  sorsszerű-
ség kerül a középpontba. Párhuzam-
ban (és némileg talán összefüggésben) 
azzal, hogy míg ott a szubjektum sa-
ját helyének megtalálása, az én felde-
rítése a cél (sokszor az önzésig menő-
en), addig itt a részvét, a másik segí-
tése a meghatározó.

Krusovszky könyve kiemelkedő-
en jó regény, lendületes, olvasmányos, 
sokrétű. Lélektani, történelmi, aktu-
álpolitikai kérdéseket egyaránt felvet, 
miközben cselekménye képes tartó-
san lekötni az olvasót. Arányos szer-
kezetű szöveg, melynek legfontosabb 
témája (a  fentieken túl) talán ma-
ga az idő. A soha meg nem álló, visz-
szafordíthatatlan, az életünket átjáró, 
meghatározó idő, melyből épülünk, 
s  melyben képtelenek vagyunk meg 
nem történtté tenni dolgokat.

 Kolozsi Orsolya (1980, Budapest) : ta-
nár, kritikus. A  Szegedi Tudományegye-
temen szerzett magyar-összehasonlító 
irodalomtudomány szakos oklevelet, 
ugyanitt a Modern Magyar irodalom Tan-
széken folytatott doktori tanulmányokat.

  


