
Költészetének erénye, ahogyan az édesanya kér-
dését nemcsak hóporosan, hanem a pátosz mellett
ironikus és önironikus humorral kezeli. „vannak
édesanyák akik megeszik / plébános fiukat mint szalvétába
csavart / csirkecombot először a lábukat / szopogatják
le nagy élvezettel”. „A résnyire nyitott ajtó” ciklus-
ban gyereknyelven beszél, gyerekként lát: „Kisfi-
am, az aszpirin ott van / az asztalfiókban, és egy pohár
/ vizet is kérek. / Hirtelen a frissen meszelt / falhoz csa-
pódik. Minta a falon. / Minta mama.” Egy szürreális
képben: „Anyám rózsaszín hálóingben a gázkályha /
fölött lebeg, egyszer csak a feszes pókhálóba / gabalyo-
dik. Fejjel lefelé lóg, mint egy denevér / — hiába kiabál:
»Hékám, segíts már az Istenre / kérlek, hékám, a fejembe
száll a vér!« / Apám már rég a csillogó forgóajtó előtt
áll, / Hogy beszédüljön a város forgatagába.” Az anya
motívuma a személyes: „Szélűzötten fajd / ejti a hóba
magát. / Örök alvókamra ez/ a végállomás. // Finom
hópor éjszaka, / mikor meghalt anyuka.” (Anyuka), de
a társadalmi, nemzeti emlékezet és felejtés síkján
is beszél. A kötetet záró Levél édesanyámnak olyan
távlatból szól, ahol a fájdalom rétegei egyszerűvé
tisztult, kongó mondatok egy olyan lelki térben,
amit ötven év tágított élettörténetté. A kötet leg-
szebb imádsága ez a vallomás, amely két verset is
tartalmaz a levélformán belül.

Elgondolkodtató kérdéseket vetnek fel mos-
tani, fehértemplomi írásai. Szüntelenül (k)ölti pa-
lástját egy tizenhét nemzetiséget számláló vá-
rosban a cseh(!) kisebbség papjaként. Azt is gon-
dolhatnánk, hogy az írónak, aki a nyelvében él és
azzal dolgozik, ellenlábasa lehet a szláv nyelvek
kavalkádja. Mégis inkább azt reméljük, hogy ez
a hiány teremtő. Felerősítheti emlékezetében azt
a „magasban épülő” hazát, amelyet saját beval-
lása szerint a nyelvek és nyelvi világok párhu-
zamos átjárhatósága termékenyít meg. Úgy tud-
juk, egy új könyvön dolgozik. Kíváncsian várjuk,
hogy most mire (k)ölti nyelvét ott, ahol a város-
ban és környékén legfeljebb csak a nevükben él-
nek magyarok. (Unicus Műhely, Budapest, 2013)

PAPP EMESE

BISTEY ANDRÁS: A KÁPOLNA

Elegendő volt az akkori „hatalmasságokat” ka-
rikírozó gúnyrajzokat készíteni 1957-ben ahhoz,
hogy a szebb jövőre érdemes hallgatót a diplo-
mázás előtti utolsó félévben kicsapják a Képző-
művészeti Főiskoláról. Ez a tény és következmé -
nye, hogy az illető csupán téglagyári kemencék
takarítására vált alkalmassá, elegendőnek bizo-
nyult egy művészi ambíciókat érlelő ember meg-
hasonlásához. Bistey András újságírói alkatából
eredő figyelemmel választotta ki az utcán heve-
rő témák közül új regénye cselekményének ori-

góját. A megtört egzisztencia, az üldözöttség és a
megalázó kierekesztés gyakorta központi kérdés
a magyar irodalomban. A templomfestés izgalmas
és misztikus mozzanatai szintén nem ismeretlenek,
ám ahogy A kápolna című Bistey-regény olva sói
megtapasztalhatják a 60-as évek suttogó légkörét
hűen idéző műből, a megszokottakénál másabb
vetülettel szembesülnek.

Egyrészt pontosan megismerik a száraz falra
festendő szekkó és a frissen vakolt nedves falra
festendő freskó technikája közötti különbséget,
másrészt a cselekmény kibontakozása során re-
mek pszichológiai teljesítményre valló, árnyala-
ti mélységű jellemábrázolások sorozatának tanúi.
Ugyanis ebben a regényben a falusi és a főváro-
si hangulat összehasonlítása, az emberi viselke-
désmódokat ösztönző szellemi és illemi akarat-
erő jelenléte meghatározóbb, mint maga a törté-
net különféle epizódokkal szegett folyama.

Tábori, a főszereplő képesítés nélküli rajzta nár
egy kispesti általános iskolában. Méltóságában
megalázott, alkoholistává vált alkat, éli a rossz
helyzetükbe beletörődött jobb sorsa érdemesek ke-
ser nyés hétköznapjait. A regény mozzanatról
mozzanatra követi nyomon a váratlanul érkező
megbízás létének szerepét, ami felébreszti vert hely-
zetéből, visszaadja szakmai és emberi önbecsülését.
Ennek kapcsán felidéződött bennem Ferenc pápa
gondolata egy spanyol lapnak adott interjújából,
miszerint a szegénység nem azonos az éhezéssel,
hiszen a karitász intézménye meggátolja az éh-
halált, ám a munkanélküliséggel megalázott em-
ber szívbeli fájdalmát csak a sikeres munka szün-
tetheti meg, s adhatja vissza méltóságát. Az emberi
élet harmóniában teljes, de ha ez sérülést szenved
a lelkében, az rosszabb még az éhezésnél is. Tá-
borinak van jövedelme, nővére is ellátja élelemmel,
ha szükséges, ám mégis méltatlan helyzetből tá-
pászkodik fel, hogy a falusi kápolna freskóinak
megtervezésével és elkészítésével bebizonyítva te-
hetségét, elérhesse az elismerést.

A jóindulatú alkotói ravaszsággal felépített
cselekmény nem hagyja letenni a könyvet. Fokról
fok ra engedi belemélyedni az egyébként filmsze-
rűen lepergő történet szereplőinek, remekül meg-
formált alakjainak gondolati hátterébe az olvasót.
A falu különféle elvi kasztjaiba tartozó férfiak és
nők személyisége plasztikusan érvényesül. Fel-
bukkan itt szinte minden érzés: szeretet, aggoda-
lom, félelem, bátorság és bátortalanság, suttogva
álcázott egyetértés és külsődleges kevélység. Az író
kitűnő érzékkel alakítva más és más egyéniséget
ad a különböző rangú papoknak, tanároknak, eg-
zisztenciájukat óvó művészeknek, tanácsi vezetők -
nek, vagy az egyszerű falusi és városi embereknek.
Lényegre szorítkozóan tömör dialógusai hűen szol-
gálják e célját. A gördülékenyen font szálak végül
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egy tanulságra nagyon is alkalmas mű pillérei, mert
ennek a terjedelmét tekintve kisregénynek hiteles
tartást ad az őszintesége. Kertelés nélkül tudósít
a klerikalizmus-ellenességet hirdető materialista
rendszerről, ahol ennek dacára mégis megvaló-
sulhat a falusi közösség álma-terve: a megújulú
temetőkápolna.

Ez a kisregény a reális tárgyi valóságnál sokkal
többet képvisel. Mégpedig azt, hogy a közösségi
összefogás az értelmes célokért szép eredményre-
sikerre képes. Ez a közhelynek is számító gondo-
lat azonban attól nem az, hogy általában nem min-
denütt érvényesül, ám vannak kivételes példák.
A temetői kápolna három freskója — az oltár mö-
götti Krisztus-fej, a betlehemi istálló és Krisztus
levétele a keresztről, vagyis a születés és a halál
jelképe — elismerést szerez alkotójuknak, aki el-
éri, hogy felszólítsák a főiskola befejezésére, na-
pirendre kerül szövetségi tagságának lehetősége
és megnyílik előtte a Művészeti Alap ajtaja. Ez
azonban külsőség csupán, de ez által helyreáll hő-
sünk lelkében az a bizonyos belső harmónia biz-
tosította rend. Minden szolgálat és minden eltö-
kéltség rendje. A regény tanulsága: a bizalom a jó-
 ban. Hiszen a művészet, mint tudjuk, nem öncé-
lú. Ezt az állítást támasztják alá a vikárius gon-
dolatai a regényben: „Ön tehát rajztanár? Az ifjú-
ság vizuális nevelése nagyon fontos — tette hoz-
 zá gyorsan. — Hogy meglássák a szépet…”

A tizenharmadik Bistey-könyv egy festőművész
életének fontos fordulópontját ismerteti. Legigazibb
lényege, hogy az egykori alkoholistának miként si-
került megtalálnia művészeti munkája által azt, ami
a nóta, a szerelem, az öröm és a bánat társaságában
a legmélyebben van elrejtve a borban. A mérték-
letességet, az emberi lét harmóniájának kulcsát.
(Hungarovox Kiadó, Budapest, 2014)

ZSIRAI LÁSZLÓ

KRUSOVSZKY DÉNES:
A FIÚK ORSZÁGA

Érdekes vagy sem, Krusovszky Dénes tavaly
megjelent novelláskötetéről, A fiúk országáról
szinte kivétel nélkül nők írtak kritikát és recen-
ziót. Nehéz eldönteni, hogy e mögött az iroda-
lomértelmezés elnőiesedését kell-e látnunk vagy
a maszkulin témák iránti feminin érdeklődés fel-
erősödését. Az előző mondat vagylagossága in-
kább retorikus, mert a két állítás ebben az eset-
ben egyszerre lehet igaz.

A fiatal, Debrecenből indult, irodalmi értelem-
ben a fővárosban szocializálódott alkotóember
számára A fiúk országának megjelenése bizonyos
értelemben pályafordulatot jelzett. Négy verses-
kötettel a háta mögött — Az összes nevem (2006),

Elromlani milyen (2009), A felesleges part (2011),
Mindenhol ott vagyok (2013), ez utóbbi gyerekver-
seket tartalmaz — érkezett el elbeszéléskötetének
kiadásához. Az irodalmi élet — legalábbis az ide
tartozó tényekből ez olvasható ki — nem bánt
eddig szűkmarkúan a szerzővel, amit önmagá-
ban az is jelez, hogy alig átlépve a harmincadik
életévén, hat önálló kötetet mondhat magáénak.
Az esszéket és kritikákat tartalmazó Kíméletlen
szentimentalizmus szintén tavaly jelent meg. Ha
ehhez hozzátesszük, hogy harmincéves korában
József Attila-díjjal (mellette Junior Prima- és Ar-
tisjus-díjjal) is elismerték munkásságát, és ösz-
töndíjak sokasága segített számára megteremteni
az alkotómunka feltételeit, akkor a pályakép
egyre határozottabb kontúrokat kap. Sokoldalú-
ságát jelzi, hogy egyéb munkái mellett szerkesz-
tője a JAK Világirodalmi Sorozatának is.

A fiúk országa jó kötet, tele finom írói meglátá-
sokkal, az ábrázolás érzékletességével, a visszafo-
gottságában is hatásos történetmondás variációi-
val, de az egészet mégsem érzem átütő erejűnek.
Több, a kötetről szóló bírálatban olvasható, hogy
Krusovszky kötetében nyoma sincs az elsőkötete-
sek útkeresésének és bizonytalanságának. Ahogy
én látom: ezt elbeszélése válogatja. Az egészen ki-
válóan sikerült elbeszélések — Mielőtt apámat ket-
téfűrészelték, A tisztáson, Az új vadak — mellett
akadnak kevésbé sikerült kisprózák is ebben a
félig-meddig (legalábbis műfaji értelemben) be-
mutatkozó kötetben. A kissé hullámzó teljesít-
mény egyszerre magyarázható az első kötetes-
séggel, de akár azzal a ténnyel is, hogy elméletben
igen, gyakorlatilag lehetetlen olyan elbeszéléskö-
tet előállítása, amelynek darabjai azonos esztéti-
kai minőséget képviselnek. (Ez még a novellaírás
olyan magasságaiban sem magától értetődő, ahol
Kosztolányi vagy Maupassant járt.)

Nyelvileg az Ismeretlen égbolt című elbeszélést
tartom a legproblematikusabbnak, amely így
vagy úgy az első szépirodalmi kísérlet a 2006-os
budapesti zavargások megörökítésére. A kísér-
let bátorsága tiszteletet parancsoló, de talán a
távlat hiánya is okozza, hogy a szöveg olykor in-
dokolatlanul zsurnalisztikusra sikerült. A mon-
datok szintjén nem lehet érdemi vitát folytatni
azok szép irodalmi jellegéről. Mégis azt gondo-
lom, hogy mellőzni kellene az alábbi típusú
megfogalmazásokat: „Három napja tartottak már a
zavargások a városban, és egyelőre nem lehetett látni,
hogy mikor állhat vissza a normális kerékvágásba az
élet, ahogy az egyik helyen lanyhulni kezdtek az ösz-
szecsapások, egy másikon újabb gócpont alakult ki.”
Bár Krusovszky Dénesnek még nem kiforrott a
hangja, ezért sok vonatkozásban keresi azt a (pró -
zai) megszólalási módot, amely egyszer akár a
védjegyévé is válhat, de hogy írói látásmóddal
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