
 

Krusovszky Dénes 

Akik már nem leszünk sosem  

(Budapest, Magvető 2021) 

 

Krusovszky Dénes fiatal író, Debrecenben (1982) született. Hajdúnánáson nőtt fel, Budapesten és 

Bécsben él most. Vers-, novella- és esszékötetek után, 2021-ben jelent meg első regénye. 

A mű öt, különböző évben és városban játszódó fejezetből áll, látszólag teljesen más dimenziójú 

szereplőkkel és cselekményekkel. A szálak azonban a végén összeérnek… 

1. Prológus.  

Amerika, 1990. Egy férfi (keveset tudunk meg róla), munkába menet figyelmetlenül hajt ki a 

kapufelhajtóról, karambolozik és meghal. 

2. Árnyékok a barlang falán (2013) 

Bálint 28 éves Budapesten élő fiatal újságíró, aki egy múló szerelem árnyékában 

szülővárosába, Hajdúvágásra utazik egy baráti esküvőre. Megismerjük a főhős családját, 

barátait, szerelmét és az iskolai éveket. Az esküvő előestjén barátaival meglátogatják a 

városka határában álló nemesi kúriát, amely a szocialista érában tüdőszűrő és tüdőgondozó 

állomás volt. A fiúk törnek-zúznak a romos épületben, mígnem az egyik régi asztalból 

Polimer magnókazetta esik ki, amelyet Bálint még aznap éjjel meghallgat. 

3. Dzsinn (1986) 

Regény a regényben: a magnókazetta történései a fejezet tartalma. A tüdőgondozó elfekvő 

osztályán tüdő- és végtagbénult embereket ápolnak, akik az ötvenes évek polio járványának 

áldozatai. Legsúlyosabb a 30 éve vastüdőben élő Aszalós Ferenc állapota. A magnókazetta az 

ő életének története, párhuzamosan pedig az őket empátiával, szívvel, intelligenciával ápoló 

gondozójuké is. 

4. Puha ütközetek (2013) 

Az esküvőn vagyunk, ahol Bálint nagyon diszkomfortosan érzi magát. A részeg(es) vidéki 

rokonok nem éppen pozitív színben tűnnek fel a lapokon. A régi nagy szerelme is a 

meghívottak között van, akivel felelevenítik kapcsolatukat. 

5. Jövevényfolyók (2017) 

Az utolsó fejezetben összefutnak a szálak, a korábbi fejezetek szereplői felbukkannak, 

meglepő összefüggések derülnek ki. Az utolsó három lapon is van meglepetés, itt kerül 

helyére a Prológus-ban olvasható szituáció. 

Ajánlom a könyvet azok számára, akik komoly könyvet, komoly tartalommal, élvezhető stílusban 

szeretnének olvasni. A regény jól haladható, letehetetlen: szerelem, tragédia, barátság, virtus, 

betegség, párkapcsolati problémák egyaránt találhatóak benne. Mindezekhez az előző évek aktuális 

magyar közéleti eseményei adják a hátteret. Nem tolakodóan, nem zavaróan, csak épphogy… 

Jó olvasást, jó szórakozást kívánok: 

 

Sz. Rendes Marianna 

könyvtáros 

Nyíregyházi Egyetem                                                                  Nyíregyháza, 2022. szeptember 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


