
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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rendelkezik, aligha vitatható. Az alkotói készü-
lődés kérdéskörét érintette a szerző, amikor a
BárkaOnline-ban a vele készült interjúban elbe-
szélései kapcsán megjegyezte: „(…) közben kiala-
kult szépen lassan egy kép bennem, hogy miféle pró-
zát is szeretnék igazából írni, milyen mondatokat,
milyen történeteket várnék magamtól”.

Egy elbeszéléskötetnek különösen nehéz cí -
met adni. Felettébb nyaktörő ilyen esetben
egyensúlyozni a rész és egész viszonya között,
különösen abban az esetben, ha a kötet egyik no-
vellájának címét teszi meg kötetcímmé az író.
A fiúk országa nem novella-fűzér, sőt joggal kije-
lenthető, hogy tematikai csomópontja — a fiú-,
férfi-téma középpontba állítása — ellenére te-
matikailag széttartónak is nevezhető a kötet.
A tör ténetek, az ábrázolt kisvilágok különböző-
sége alapján ez egyértelműen megfogalmazható.
A könyvben található kilenc kispróza többféle-
képpen is rendszerezhető. A maszkulinvilág az
életkor alapján is differenciálható, így juthatunk
el Krusovszky Dénesnél a fiú- és a férfinovellák
kategóriáihoz. Másfajta megközelítésből külön
csoportot képezhetnek a művésznovellák (Új va -
dak, Ramszesz szeme, Az éjszaka vége), amelyek
vég letesen különböznek egymástól tartalmilag,
és szigorú értelemben talán csak az utóbbi ne-
vezhető a műalkotás folyamatát a történetmon-
dás középpontjába állító elbeszélésnek. Igaz, a
művész útját feladó fotós történetét feldolgozó
(Új vadak) vagy a képzőművészeti alkotás meg-
születését (Ramszesz szeme) a történet hátterében
felvillantó kisprózáktól sem tagadható meg az
artisztikus jelleg. Egy harmadik megközelítés-
ben az Éjszaka vége a maga kisregénynyi méreté-
vel egészen másfajta terjedelmet képvisel, mint
a kötet egyéb darabjai. A jelenkorban játszódó
történetekkel szemben ez utóbbi az egyetlen,
amely évszázadokkal korábbi (fiktív és valósá-
gos) eseményeket beszél el.

Az írói élményanyag láthatóan szervesen kap-
csolódik a szerző tanulmányainak — Egyesült Ál-
lamok, Prága — helyszíneihez, ami csupán ahhoz
a kézenfekvő felismeréshez vezet el újfent, hogy
az alkotók hozott anyagból dolgoznak. (Magvető,
Budapest, 2014)

BOD PÉTER

GYŐRFFY MIKLÓS: 
MÁGIA ÉS MESTERSÉG
Ingmar Bergman művészete

Ingmar Bergman (1918–2007) az egyetemes film-
művészet meghatározó alakja, 1945 és 2003 között
csaknem nyolcvan mozi- és tévéfilmet rendezett.
Színházi rendezőként is jelentős, száz drámát vitt
színre. Kimagaslót alkotott regény- és drámaíró-

ként is. Ez az elképesztő termékenység nála nem
ment a minőség rovására. Győrffy Miklós mo-
nográfiájában minden részletre kiterjedően mutatja
be e kivételes művész életét és munkásságát,
melynél gazdagabb alkotói pályát nehéz elképzelni.

Győrffy Miklós Bergman szinte valamennyi
filmjét mélyrehatóan elemzi. Korai alkotásai (Vál-
ság, Eső mossa szerelmünket, Hajóval Indiába, Zene
a sötétben, Börtön) kapcsán később a már világhí-
rű rendező önkritikusan beszélt mesterségbeli hi-
á nyosságairól, a hála hangján munkatársai ösz-
tönző hatásairól, de a monográfus szerint a nézők
és a kritikusok „mindinkább a háború utáni ér-
telmiség kiábrándultságát, tanácstalanságát, dez -
orientáltságát” (31.) olvasták ki Bergman kezdeti
filmjeiből, már ezek a korai zsengék is túlmutat-
tak tehát a szimpla történeten, melyekről szóltak.

A svéd rendező pályáján a fő fordulatot az 1956-
ban készített A hetedik pecsét című mozi jelentette.
Győrffy szerint: „Halál, pestis, ítéletnap. Rettegés.
Ez A hetedik pecsét világa. És a kérdezés. Mindezt
a középkori falfestők alázatával és motívumkin-
cseivel adja elő a film” (90). Maga Bergman így nyi-
latkozott erről az alkotásáról: „Filmemben a lovag
úgy érkezik vissza egy keresztény hadjáratból,
ahogy napjainkban egy katona tér haza a hábo-
rúból. A középkorban a pestistől rettegtek az em-
berek. Ma az atombombától rettegnek. A hetedik
pecsét allegória, amelynek roppant egyszerű a té-
mája: az ember örök istenkeresése, a halállal mint
egyedüli bizonyossággal” (94).

A kötet szerzője kiemelten foglalkozik azzal,
hogy Bergman örökös konfliktusban élt evangéli-
kus lelkész apjával, de egyébként nagyon szeretett
anyjával is harcban állt. Megpróbált békét kötni ve-
lük, de nem sikerült. Ezt a konfliktust dolgozta fel
A nap végében (1957), amelyben végül feloldódik az
a mély ellenszenv, ami ott feszül az idős tudós, Isak
Borg — nyilván nem véletlen nevének két kezdő-
betűje — és menye, Marianne, valamint fia, Evald
között, a szeretet révén. „A nap végének kivételes
drámaiságát, megragadó személyiségét éppen az
adja, hogy Isak Borg önvizsgálatában voltaképp
Bergman két akkori énje, a zord, vallásos atyai énje
és a lázadó művészénje ütközik össze” (182).

Az Úrvacsora (1963) Isten csendjétől szenvedő,
hitét elvesztő Tomas lelkészének személyiségét ele-
mezve Győrffy Miklós megállapítja: „Annyi bi-
zonyos, hogy Bergman Krisztus passiójában nem
lát többet, mint bármely más hívő próbatételében,
és ha ő maga paphősével együtt már nem is tud
hinni, a krisztusi példában megerősítést keresők
számára is az emberi példát hangsúlyozza” (172).

Bergman életművének egyik leggyönyörűbb
filmjében, a Suttogások, sikolyokban (1972) is — ha-
sonlóan A nap végéhez — a szeretet ellentéteket fel-
oldani képes szerepe mutatkozik meg. A főhős, a
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