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I. Miért tanítsuk és milyen kontextusban? 
 

Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című regénye számtalan olyan témát érint, 
amely a középiskolás korosztály számára izgalmas. A személyes útkeresés, a céltalanság 
érzése, a családi kapcsolatok és az iskolai közösség hatása mellett hangsúlyosan megjelenik a 
regényben, hogy saját emlékeink hogyan alakítják önmagunkról formált képünket, illetve hogy 
milyen hatással lehet ránk, ha akár a személyes, akár a családhoz vagy csak lakóhelyünkhöz 
kapcsolódó történelmi eseményekről kiderül valami, ami felülírja az addigi értelmezésünket. 
Mindemellett a legfőbb motivációs ereje a regénynek valószínűleg az, hogy meghatározó benne 
a jelenkorban játszódó szál, a saját korunk környezete, élethelyzetei elevenednek meg. Ezt a 
vonást üdvözlik leginkább újdonságként a könyvajánlók is. És bár a mostani harmincas 
generáció nézőpontjából jelennek meg a 2010-es évek, annak a minket körülvevő, 
kapcsolatainkat hol segítő, hol bonyolultabbá tevő környezete, az énelbeszélő vívódásai a 
középiskolások számára is nagyon fontos 
kérdések. 

A sokszínű tematika mellett a regény 
szerkesztésmódja és nyelvezete is magával 
ragadhatja a középiskolás olvasót. A rövid és 
sejtelmes bevezető fejezet és az azt követő 
különböző cselekményszálak, idősíkok és 
elbeszélők között nem nehéz tájékozódni, és a 
regény végén minden szál a maga helyére kerül, 
ami miatt a regény arra is különösen alkalmas, 
hogy a kezdő olvasók számára nehezebb, 
hasonlóan szerkesztett művekre felkészítsen, 
olvasói magabiztosságot adjon. A regény szerkezetét és narrációs technikáit tekintve leginkább 
Ottlik Iskolájának bevezetőjeként lehet konkrét tananyagtartalomhoz kötni. Szintén kapcsolható 
hozzá az iskolai kapcsolatok énformáló szerepe és az emlékezés problematikája által. 
Ugyanakkor sok más tematikusan szervezett egységhez, anyagrészhez köthető a regény, 
például az útkeresés, az utazástoposz vagy a nevelődési regény jelleg által. A kortárs irodalom 
témakörén belül is izgalmas olyan regényekkel, novellákkal együtt olvasni, amelyekben szintén 
hangsúlyosan megjelenik a gyerekkor, fiatalkor, az akkori lakóhely és közösség hatása a fiatal 
felnőttkori énképre, főleg ha ezek ugyanúgy retrospektív módon mesélődnek el (pl. Grecsó 
Krisztián: Harminc év napsütés, Mellettem elférsz; Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia). 

Leginkább a 11-12. évfolyamon javaslom a regény olvasását és közös feldolgozását. Mert 
bár az izgalmas felépítés és a saját korunk megjelenése minden korosztálynak érdekes lehet, 
de a tüdőgondozós betegek életét bemutató rész lehet felkavaró, illetve a regényben nem túl 
plasztikusan, de mégis érettebb befogadót feltételező, agressziót és szexualitást leíró részek 
miatt. 
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II. A szerzőről 

 

Krusovszky Dénes költő, író, műfordító, publicista. 1982-ben született Debrecenben, 
gyerekkorát Hajdúnánáson töltötte, majd Budapesten járt egyetemre. Jelenleg Bécsben él. 

Költőként vált ismertté, verseivel már középiskolás korában díjakat nyert. 

Egyetemi tanulmányait 2000-ben kezdte meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar 
szakon, majd 2003-tól összehasonlító irodalomtudomány, 2004-től pedig esztétika szakon is a 
kar hallgatója volt. Alapító tagja volt a Telep Csoportnak 2005 és 2009 között, továbbá 
korábban a Puskin Utca és az Ex Symposion irodalmi folyóiratok, illetve a József Attila Kör 
világirodalmi sorozatának szerkesztője volt. 

2006-tól 2011-ig megjelent több verseskötete is, amelyekért rangos díjakat kapott. Emellett 
műfordító és újságíró, valamint 2014-ben megjelent első novelláskötete A fiúk országa címmel, 
valamint tárcanovellákat és esszéket is ír. 

2014-től alapító főszerkesztője a Versum külföldi költészettel és műfordítással foglalkozó online 
világirodalmi folyóiratnak. Tagja a József Attila Körnek és a Szépírók Társaságának. 

A 2018-ban megjelent, “korábbi novelláskötetének, A fiúk országának egyes tematikáit és 
poétikai eljárásait (impresszionisztikus hasonlatokban gazdag, mégis finomra stilizált 
élőbeszédre emlékeztető nyelvét) regényformába transzformáló” Akik már nem leszünk sosem  
az első regénye, amely rögtön kritikai és 
közönségsikert aratott.  

A két prózakötetben és a köztük megjelenő Elégiazaj 
című verseskötetben központi téma az idő.1 

„Volt, hogy a távcsövet megfordítva 
emeltük a szemünkhöz, 
csak szűnjön ez a kínos közelség, 
ez az elviselhetetlen otthonosság, 
ám egyre élesebbé vált minden. 
Régi tekintetünk hártyáit, 
mint egy hámozókés, kíméletlen 
rétegekben húzta le rólunk az idő.” (A vadállat nyár) 

 

A kötetcímek, műfordítások és díjak megtalálhatók a szerző wikipédia oldalán. 
Források: 
https://www.libri.hu/szerzok/krusovszky_denes.html 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krusovszky_D%C3%A9nes 
https://revizoronline.com/hu/cikk/7398/krusovszky-denes-akik-mar-nem-leszunk-sosem/ - az idézetek 
forrása 
  

                                                
1 ld. a ppt 31. diáját 



 
Készítette: Kertész Rita, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 

 
III. Ráhangoló feladatok és részletolvasás a könyv elolvasása előtt 

 
Érdemes az osztállyal, csoporttal a könyv olvasását előkészíteni, szempontokat sugallni2, 

ami kedvcsináló is lehet a könyv elolvasásához, illetve ami alapján az is eldönthető közösen a 
diákokkal, hogy van-e kedvük, illetve milyen tematika, kérdésfelvetés mentén van kedvük a 
regény közös feldolgozásához. Erre javaslom az alábbi feladatokat, melyek közül a diákok 
érdeklődése, olvasói gyakorlottsága alapján érdemes választani. 

Két olyan részlet található az interneten, amelyeket maga a szerző olvas fel, az egyiken 
látható is közben. Ez rögtön többféle választás elé állíthatja a tanárt: 

➢ segítség-e diákjainak, ha hallott szöveggel dolgoznak (akár órán, akár otthon) vagy 
érdemes ezeket kiegészíteni nyomtatott verzióval (az órai munka, kérdések 
megválaszolása során valószínűleg igen, bár ha a körülmények lehetővé teszik az 
egyéni újrahallgatást, akkor kihasználhatjuk ezt a hallás utáni szövegértés és figyelem 
fejlesztésére is); 

➢ motiváció-e a diákoknak, ha látják a szerzőt rögtön a szöveggel való első találkozáskor, 
illetve hogy az őáltala választott hangnemben hallják a szöveget, vagy ez éppen 
eltávolítaná őket a regény beszélőjétől, illetve leszűkítené a saját olvasatukat 
(ugyanakkor ha van idő rá, lehet a hanganyagot csak az egyéni részletolvasás után 
meghallgatni, így lehetőség nyílik annak megbeszélésére is, miben tért el a szerző 
előadásmódja a saját olvasói hangunktól). 

 

Részletolvasás 1. páros/ csoportmunka, közös megbeszélés 
AKIK MÉG 
NEM 

 
A főnök és Bálint párbeszédét az utolsó részből (481-483.) a szerző olvassa fel a 
videófelvételen (magyar felirattal) : 
https://www.youtube.com/watch?v=zBLjm87ytxM 
A videó megnézése előtt annyit érdemes elárulni, hogy a részlet egyes szám első személyű 
beszélője azt meséli el, amikor kollégái búcsúztatták, mert elköltözött Bécsbe. (Ha nyomtatott 
szöveggel dolgozunk, akkor elég a szövegben az “így döntöttem” kapcsolatot lábjegyzetben 
megmagyarázni.) 
 

I. Nézzétek meg a videót, és a részlet alapján válaszoljatok a kérdésekre! 
(pármunkában vagy 3-4 fős csoportokban javasolt feladat) 

a) Mi lehet a foglalkozásuk a jelenet szereplőinek? 
b) Mikor és hol játszódik a jelenet? 

                                                
2 Az előre megadott, konkrét szempontoknak nem vagyok híve, mert csak azokra koncentrálva a diák 
olvasó elmulaszthatja saját felfedezéseit. Ugyanakkor van olyan diákcsoport, akiknek szükségük van 
erre, mert nem elég gyakorlott olvasók még. Ezt a regényt velük is bátran el lehet olvastatni, mert az 
áttekinthető, világosan exponált felépítés, illetve a sok önértelmező részlet segít. Nekik a feladatoknál 
található kérdések közül érdemes előzetes szempontokat adni a választott tematikának megfelelően. 
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c) Milyen a szöveg nyelvezete? 
d) Milyen kazettáról van szó? Mit kell megírni? 
e) Hogyan érzi magát ebben a közegben a szöveg egyes szám első személyű beszélője? 
f) Értelmezzétek a felvételnél címként kiemelt képet: “A meghatottság sós ízű örvényei”! 

 
II. A válaszok, bizonyos kérdések esetében a biztos válaszadás lehetetlenségének közös 
megbeszélése. 
III. Zárásként kiosztjuk nyomtatásban a hallott részletet, de kiegészítve az elején és a végén.3 
Visszatérhetünk a páros, illetve csoportmunkához, de az utolsó két kérdés megválaszolásával 
(A teljes nyomtatott részlet alapján) közösen zárjuk le a feladatsort. 
 
Az elején kiegészített részlet alapján pontosítsuk válaszainkat: 

a) Mi a foglalkozása a társaságnak? 
b) Hogyan érzi magát a beszélő ebben a közegben? Mit tesz ehhez hozzá a hangzó 

szövegrészt megelőző bekezdés? 
A végén kiegészített részlet alapján4: 

a) Mit árul el a hirtelen váltás a következő bekezdés elején? 
b) Milyen szerkesztésmódra számíthatunk a regényben? 

A teljes nyomtatott részlet alapján: 
“Úgy gondoltam, hogyha én prózát írok – a vers, az más tészta –, akkor annak legyen köze 
ahhoz a korszakhoz, amiben létrejön. Azért is kezdtem el prózát írni, mert a 
magánéletemben is egyre inkább elkezdett az érdekelni, hogy nekem mi a viszonyom 
ahhoz a korszakhoz, amiben élnem adatik.” 
(Nagyinterjú a hónap szerzőjével, Krusovszky Dénessel beszélgetett Modor Bálint és 
Szekeres Dóra. https://litera.hu/magazin/interju/krusovszky-denes-interju.html 2019. júl. 
29.) 

 
a) Krusovszky Dénes eddig sokkal inkább mint költő volt jelen a kortárs irodalomban. 

Milyen erre utaló eszközöket lehet találni a regényrészletben? 
b) Mit gondoltok, milyen tényezők befolyásolhatják a saját korszakunkhoz való 

viszonyulásunkat? Jó regénytémának gondoljátok-e ezt? 
 
  

                                                
3 “Az utolsó heteket olyan görcstelen felszabadultságban (…) a leadási határidő fenyegetően közel volt 
már.” (480-483) 
4 Beépíthető előzetes feladatként (akár a teljes feladatsor elé, akár itt a III. egység előtt) az itt megjelenő 
bekezdés első mondatának részlete fagocitátumként: "Apám hirtelen köhögése úgy vert fel, akár egy 
légiriadó". 
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Részletolvasás 2. páros/ csoportmunka, közös megbeszélés 
AKIK MÉG 
NEM 

 
A 2. fejezet első részét (21-30.) kisebb hangeffektusokkal kísérve a szerző felolvasásában 
hallhatjuk a 20 perces hanganyagban: 
https://soundcloud.com/krud-4/krusovszky-akik-mar-nem-leszunk-sosem-arnyekok-a-barlang-
falan 
A szerző hangján elhangzó szöveggel kapcsolatban felmerülhetnek ugyanazok a tanári 
dilemmák, amelyekről a fejezet bevezetésében írtam. Ugyanakkor ez itt egy sokkal hosszabb 
részlet, a könyv nagy részét kitevő 2013-as szál legelejéről, így bevezet a regény és az 
énelbeszélő világába, hangulatába, önmagában is kerek szöveget alkot, és nincsenek olyan 
hiányzó elemek még, amelyek nehezítenék a megértést a teljesen új olvasónak. Megjelennek 
benne Lente Bálint karakterének fontos elemei, döntéshelyzetekben való menekülése, 
céltalansága, otthontalansága. Emellett a részlet felépítése is előrevetíti a regény 
szerkesztésmódját, a duplán retrospektív beszédmódot, amely egy kiragadott, múltbeli 
pillanatba ágyazva meséli el annak az adott élethelyzetnek az előzményeit, illetve a megjelent 
alakokhoz kapcsolódó korábbi emlékeket. 
Ennek a részletnek a megismerése után az innen való fagocitátumok5 már nem használhatók, 
viszont a részlet meghallgatása előtti bevezető feladatnak kifejezetten alkalmasak, ha ez is 
belefér az időkeretünkbe. 

Lehetséges változat a részlet feldolgozására: 
 

I. Csoportokban írassunk meg egy-egy fagocitátumot, majd olvassuk fel a született 
szövegeket, és beszéljük meg közösen: 
Milyen konkrét helyszíneket inspiráltak a mondatok? 
Milyen hangulata, tulajdonságai lettek a beszélőnek? 
Milyen élethelyzetre asszociáltatok a mondatok alapján? 

 

Amikor pár órával korábban ott ültem a belső 
udvar sarkában, és a sárgás fénnyel világító vagy 
kéken villódzó ablakokat figyelve próbáltam 
elképzelni, miféle kis csaták és békekötések 
zajlanak a lakásokban, hirtelen a kapunyitó 
sípolása rezzentett fel merengésemből. (25.) 

 Négy múlt nem sokkal, a 
vállamon ott a telepakolt táska, az 
utolsó italom is lassan elfogy, és 
nincs hová mennem, miért ne 
indulhatnék el egy egészen 
váratlan irányba? (28.) 

 
II. Hallgassuk meg a regényrészletet! Figyeljük meg közben, hogy a saját szövegeinkkel 
kapcsolatban megbeszélt elemek hogyan alakulnak az eredeti szövegben! 
III. Feladatok a részlet feldolgozásához - előre kiadhatók, ha nyomtatott (vagy elektronikus) 
szöveg nem áll rendelkezésünkre; érdemes célzottan külön csoportoknak adni az egyes 
feladatokat. 

                                                
5 A fagocitátum leírását ld. a 8. oldalon. 
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a) Melyik városban, mikor játszódik a részlet? Gyűjtsétek össze, milyen helyszíneken fordul 

meg az elbeszélő! Milyen hangulatot kelt a helyszínek leírása? A környezet leírásán 
kívül mi járul még hozzá a hangulat ábrázolásához? 

b) Gyűjtsétek össze, milyen konkrétumokat tudunk meg a beszélőről! Hol él, kivel, hol 
dolgozik stb. Mi az, amit nem tudunk meg róla? 

c) Gyűjtsétek össze, milyen tulajdonságait ismerjük meg az elbeszélőnek ebből a 
részletből! Milyen helyzetekben hogyan viselkedik? 

d) Készítsetek ábrát, amely jól tükrözi a részlet felépítését! Milyen idő- és térbeli ugrások 
szakítják meg az elején elkezdett jelenetet? Mi lehet ennek a szerkesztésmódnak a 
szerepe? 

e) Milyen élethelyzetben ismerkedünk meg az elbeszélővel? Értelmezzétek ennek tükrében 
a zárlatot! Figyeljétek meg, hogy a szerző felolvasásában mi kap külön hangsúlyt itt! 
“Menekülése valamiképp megnyugtatott, és így már egész határozott hangon voltam 
képes a kis jegykiadó ablak elé érve kibökni ezt a régi, tompán visszhangzó mondatot: 
- Egy jegyet szeretnék kérni Debrecenbe, csak oda.” (30.) 

f) Elevenítsétek fel Platón barlanghasonlatát, és keressetek kapcsolatot a fejezetcím 
(Árnyékok a barlang falán) és az azt indító szövegrészlet között! A barlanghasonlat 
melyik alakja lehetne a beszélő? Kik, mik lehetnek az árnyak, és mi lehet a valóság? 
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/bevezetes_
a_gorog_bolcseletbe/platon_barlanghasonlat.html 

 

Ráhangolás 1. gondolattérkép, idézetkártyák (ppt 2-3. dia) 
AKIK MÉG 
NEM 

 
A magnókazetta mint motívum mit jelképezhet ma nekünk? 

 
A könyv borítója által is kiemelt motívum a magnókazetta. 
Akár a borítóképet, akár a magnókazettáról egy jobban 
felismerhető képet helyezve középre gyűjtsük össze 
fürtábrával, mi mindent jelképezhet ez ma! Fontos, hogy a 
mai fiatalok viszonyulását hagyjuk elsősorban érvényesülni, 
hiszen számukra ez már inkább egy a múlthoz kapcsolódó, 
ismeretlen tárgy, amelynek viszont ismerik a funkcióját. 
Az ötletgyűjtést végezhetjük elektronikus felületen (pl. 
https://bubbl.us/, https://coggle.it/), ha az osztály jártas 
ebben. Ha viszont nem, érdemes a hagyományos táblás vagy csomagolópapíros változat 
mellett maradni, hogy a technikai nehézség ne zavarja az asszociációs folyamatot. Az 
elektronikus felület előnye, hogy könnyen elmenthető, megosztható, de a hagyományos 
technikával készített ábrát is meg tudjuk őrizni egy fénykép segítségével. Az elsődleges, a 
regény elolvasása előtti asszociációnk megőrzése azért hasznos, mert a regény elemzése 
során újra elővehető. 
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A szabad asszociációt követően kiegészíthető az ábránk új gondolatokkal rövid regényrészletek 
alapján. Pl.: 
 
“Hátranyúltam a kazettáért, és a lámpa 
fényében körbeforgatva nézegettem meg 
újra. Emlékszem, apám is ilyen 
Polimereken tárolta kedvenc Beatles- meg 
Rolling Stones-válogatásait.” (141.) 

 “Minden egyes hang ott volt a szalagon, és 
ha valami, akkor az a hűvös logika, hogy amit 
a mikrofonba mondanak, az hiánytalanul 
visszahallgatható, ez döbbentette meg őket 
kissé.” (190-191.) 

   
- Utána még várni kell pár másodpercet, hogy a szalag feltekeredjen, aztán mondhatod. 

Készen vagy? 
- Nem tudom. 
- Ne idegeskedj, ha nem megy, leállítom, aztán újravesszük. 
- Itt van az egész a fejemben, már olyan sokszor végigmondtam magamban, mint egy 

memoritert, de hangosan, nem tudom, hogy menni fog-e. (189.) 
 

Ráhangolás 2. kreatív írásgyakorlat: belső monológ 
AKIK MÉG 
NEM 

 
Osztálytalálkozó 

 
Képzeld el, hogy a 10 éves érettségi találkozódra indulsz. Régóta nem láttad az 
osztálytársaidat, a régi barátaidról sem tudsz sokat, ők se rólad. Hogyan készülsz a 
találkozóra? Mit viszel magaddal? Fontos-e neked, hogy hogyan öltözöl fel? Miről gondolkodsz 
az odavezető úton? Írd meg röviden belső monológként! 
 

Ráhangolás 3. 
kreatív írásgyakorlat egyénileg vagy 

csoportmunkában 
AKIK MÉG 
NEM 

 
Írjatok egy kerek történetet, amelyben szerepelnek a regény alábbi mondatának elemei! A 
sorrendjüket bátran megváltoztathatjátok. 
 
„A fehér csempével kirakott folyosó, egy vastüdő, a pumpa sípolása, mozdulatlan tömeg a 
főtéren, aztán, ahogy megindulnak, kifosztott házak, ordítás, viharlámpák fénye, összevert 
emberek, összetört bútorok…” (418.) 
 

Ráhangolás 4. 
kreatív írásgyakorlat csoportmunkában: 

fagocitátumok 
AKIK MÉG 
NEM 

 
A regény olvasása előtt felkelthetjük a diákok érdeklődését azzal is, ha a regény fő 
kérdésfelvetéseihez, a tervezett feldolgozási szempontokhoz kapcsolódó regényrészletek 
mondatait íratjuk körbe a diákokkal. Ezt a feladattípust nevezi fagocitátumnak Pethőné Nagy 
Csilla módszertani kézikönyvében és irodalomkönyveiben. A módszer lényege, hogy a 
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gyerekek kapnak egy idézetet, amelyet körbeírnak a saját mondataikkal: az első csoporttag ír 
az alapidézet elé és mögé egy-egy (esetleg több) mondatot, azután a második csoporttag az 
elkészült szöveget kiindulópontnak tekintve ugyancsak elé és mögé is ír legalább egy-egy 
mondatot, és így tovább. Az utolsó csoporttag úgy próbálja körbeírni az addig elkészült 
szöveget, hogy az a befejezettség érzetét keltse, tehát legyen viszonylagos eleje és vége.6 
 
Ötletek a körbeírandó mondat kiválasztására: 
 

fagocitátum Köthető későbbi 
szempontok 

a saját megoldások után 
felolvasható részlet 

Amikor pár órával korábban ott ültem a 
belső udvar sarkában, és a sárgás 
fénnyel világító vagy kéken villódzó 
ablakokat figyelve próbáltam elképzelni, 
miféle kis csaták és békekötések 
zajlanak a lakásokban, hirtelen a 
kapunyitó sípolása rezzentett fel 
merengésemből. (25.) 

Szemlélődő, 
másokat 
megfigyelő 
magatartásforma, 
mások sorsának 
beleépítése az 
énreflexióba - 
később visszatérő 
elem a 
műben(426.) 

“Azon gondolkodtam, mi 
történhetett a 
szomszédainkkal… hogy én 
is el tudjak indulni.” (25-26. 2 
bekezdés) 

Négy múlt nem sokkal, a vállamon ott a 
telepakolt táska, az utolsó italom is 
lassan elfogy, és nincs hová mennem, 
miért ne indulhatnék el egy egészen 
váratlan irányba? (28.) 

céltalanság, 
otthontalanság, 
útkeresés 

A mondat bekezdése (28.) 

Az apa egy előre felfújt strandmatracot 
cipelt, az anyánál hűtőtáska volt, a két 
gyerek meg egy nagy gumihattyút 
gyűrögetett viháncolva. (45.) 

Család, szerepek - 
az eredeti szöveg 
megismerése után: 
az elbeszélő 
viszonyulása a 
családi életképhez 

A mondat bekezdése, elég 
innen kezdve: 
“Kikönyököltem az ablakba, 
és onnan néztem…” a 
bekezdés végéig. (45.) 

Akkor az öreg elgondolkodott egy 
pillanatra, majd megint a táskájában 
kezdett idegesen turkálni, végül egy 
régi fotót halászott elő belőle. (46.) 

Mások 
történeteinek 
beépülése az 
önreflexióba, 
sorslehetőségek; 
menekülés a 
kellemetlen 

“Visszatérve a fülkébe … én 
vagyok a kétségbeesett 
ordibálás címzettje.” (45-47.) 

                                                
6 Pethőné Nagy Csilla Irodalomkönyv 9-12. A tankönyvsorozat tanulási módszerei, technikái 
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helyzetekből 

Mint egy csiga, fénylő csíkot húzok 
magam után. (64.) 

Stilizált nyelv, 
metaforikus 
kifejezésmód, 
álom, önelemzés 

Mindhárom részlet Bálint 
álmából való (64-67.) 
 

Hirtelen mégis meg kell torpannom. 
(65.) 

Döntéshelyzetek, 
álom, önelemzés 

Közben szemem kezdi megszokni a 
homályt, és ahogy tisztul a kép, 
felfogom, gyönyörű, amit látok. (66.) 

Szemlélődés, 
nevelődési regény, 
álom, önelemzés 

Hosszú ideig meredtem a magányos 
szóbuborékban lebegő üzenetre, amit 
reggel küldtem neki. (81.) 

Saját korunk 
hétköznapi 
helyzetei, 
szorongás 

A mondat bekezdése (81-82.) 

Egyszerre volt izgató és nyomasztó, 
hívogatott befelé, miközben 
menekülhetnékem támadt tőle, és úgy 
éreztem, nem kapok levegőt. (104.) 

A figyelem és 
tudatosság 
kérdése, 
nevelődési regény, 
vége felől olvasva 
többletjelentés 

“A feltáruló ajtórésből… aztán 
elindultunk haza.” (104.) 

A pofonok egyre hangosabban 
csattognak az arcán, egészen 
kipirosodik a bőre az ütések helyén, de 
csak nem nyitja ki a szemét. (164.) 

álom, a múlt árnyai, 
agresszió, bűntudat 

A mondat bekezdése (163-
165.) 
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IV. Feladatok a regény feldolgozásához 

 
A feladatokat leginkább a megközelítési szempontok szerint rendeztem csoportokba. Vannak 
köztük kisebb feladatok, nagyobb, egész órás vagy duplaórás feladatsorok, illetve lehetséges 
projektfeladatok is. A sorrendjüktől függetlenül tetszőlegesen lehet kiválogatni közülük azokat, 
amelyeket az adott osztályban, csoportban a leginkább megfelelőek lát a tanár. Vannak kisebb 
átfedések a feladatsorok között, ezeket lábjegyzetben jeleztem. Több feladatcsoportnál fontos a 
kérdéssor késleltetett megadása, erre javaslom az elektronikus felületeken beállítható 
késleltetett megjelenést. 
Legtöbbször a csoportmunka formáját ajánlom a feladatokhoz, ami kisebb, esetleg fakultációs 
tanulócsoportok esetében helyettesíthető a közös munkával is, ugyanakkor nagyon fontosnak 
gondolom, hogy megtörténjen mind az egyéni elmélyülés a szövegben, mind a meglátások 
közös megvitatása a kortársakkal, és erre leginkább a leosztható feladatokkal jól működő 
csoportos munkaformát látom alkalmasnak. 
 

Ráhangolás 1. páros vagy csoportmunka (ppt 4-5. dia) AKIK MÁR IGEN 

 
Milyen élethelyzet jellemezhető szerintetek az alábbi jelzős szerkezetekkel? Milyen helyszín, 
esetleg tárgy válthatja ki az élethelyzet mellett az érzést? Gyűjtsetek minél több saját példát! 
 

“otthonos szomorúság”  “elégedett magány” 
 

Keressétek ki, hogy a regényben hol jelennek meg ezek az érzések!7 Hasonlítsátok össze a 
saját ötleteitekkel! 
Mit árul el az adott helyzetben megfogalmazott érzés a karakterről? 
 
 

Szerkezet 1. 
terek, korok, hangulatok 

projekt vagy csoportmunka (ppt 6-7. dia) 
AKIK MÁR IGEN 

 
Ez a feladatsor egyéni vagy csoportos projektfeladatként is kiadható olyan diákoknak, akik 
szívesen dolgoznak vizuális és/vagy zenei eszközökkel. 
 

A) Az alábbi linken egy olyan ábrát találtok, amely a regény szerkezetét tükrözi: 
http://linoit.com/users/kerteszri/canvases/Krusovszky%20Akik 

 
  

                                                
7 „otthonos szomorúság” (13. oldal, az ápolóban kelti a kép egy távoli, új élethelyzetben); „elégedett 
magány” (21. oldal, az énelbeszélő érzi egy kocsmában a lakásból való elrohanás után) 
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 Hogyan tükrözi az ábra a regény 

időszerkezetét? A képek elhelyezkedése 
mire utal? Mi olvasható még le az 
ábráról? 

 Készítsetek saját ábrát további képekkel! 
Válasszatok olyan színeket és képeket, 
amelyek a fejezet vagy helyszínek hangulatát is tükrözik! 

Dolgozhattok ti is a https://en.linoit.com/ felületén: ingyenes faliújságkészítő program, ahol akár 
többen együtt is tudjátok szerkeszteni az ábrát (szöveges jegyzetek mellett képeket és linkeket 
is tudtok használni). 
 

B) Gyűjtsétek ki a regényből, milyen időjárás, évszak jelenik meg a különböző 
helyszíneken! Egészítsétek ki az ábrátokat az ezt megjelenítő idézetekkel! 

C) Rendeljétek az alábbi idézeteket a megfelelő helyszínhez és korhoz, aztán keressetek 
továbbiakat a különböző helyszínekhez és élethelyzetekhez! Mit árulnak el ezek a 
leírások a beszélő hangulatáról, illetve az adott korhoz és helyhez kapcsolható 
közérzetről, világlátásról? 

 

„Az Állami Biztosítóban ügyfelek híján egy 
íróasztal körül álldogáltak összefont karral 
az öltönyös-kosztümös dolgozók. A 
Vasedényben egy idős nő kezei közt 
forgatva egy hatalmas dunsztosüveget 
vizsgálgatott, miközben a pénztárgép 
mögött ülő eladó félrebillent fejjel bámult 
rá. Az egyik lépcsőház bejárati 
beugrójában két iskolásfiú nagy 
csattogással rugdosott a betonfalnak egy 
labdát, a túloldalon pedig, a mészkőből 
faragott felszabadulási emlékmű 
takarásában egy kamasz pár csókolózott 
elmélyülten.” (218.) 

 

„A házunktól a Servitengasséig nagyjából 
húsz perc séta volt az út, ráérős tempóval is 
legfeljebb egy fél óra; zsebre dugott kézzel, 
komótosan nézelődve haladtam a járdán. 
Török, szerb, lengyel, magyar, arab és német 
szavak szálldostak körülöttem az enyhe 
délutáni szélben, a kapualjakban nevetések 
és harsány kiáltások visszhangja rezgett, 
gyerekek üldözték egymást a parkoló autók 
között, egy pad körül pedig csapzott 
munkások iszogatták dobozos söreiket.” 
(533.) 

   
„A házak közötti tereket zsúfolt parkolók 
és az autóforgalomhoz képest meglepően 
szűk aszfaltutak töltötték ki. Azokon a 
részeken, amelyeket nem betonoztak le, 
satnya kis ligetecskék és napégette, kopár 
parkok húzódtak, összetört padokkal és 
kiborogatott szemeteskukákkal. A járdák 
repedéseiből izmos csokrokban nőtt a gaz, 
s az egész tájból valami félreérhetetlen 
kudarcérzés sugárzott.” (57.) 

 

„A Petőfi presszó teraszán ültem, a 
nagyállomás melletti toronyház 
magasföldszintjén, néhány méterrel az utca 
síkja fölött, ahonnan, ha előrehajolva 
felkönyököltem a betonkorlát töredezett 
peremére, egy pillanatra mintha egyszerre 
mindent láttam volna a lenti rajzásból.” (48.) 
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„Mielőtt a biciklijét eloldozta volna, a sarki 
újságosbódéhoz sétált, és a lapok 
címlapjait böngészte; volt ott szó országos 
békegyűlésekről, Kaya Erdem budapesti 
látogatásáról, Szergej Szokolov 
napiparancsáról és egy jövőbeli 
Gorbacsov–Reagan-találkozó tervéről is, 
de az atomreaktorról semmi.” (267.) 

 

„A beszédfoszlányokkal zsizsegő térben 
körbefordultam, és úgy láttam, mindenki a 
helyén van; az épp szünetet tartó zenekar a 
sarokban, a tányérokkal szaladgáló pincérek 
az asztalok között, és a felszínes jókedv 
hullámain önfeledten ellebegő vendégsereg 
is. Megálltam ennek az elviselhetetlen 
rendezettségnek a közepén, és úgy 
inhaláltam magamba a boldog és 
visszataszító világ páráját, mint 
gyermekkoromban a kamillagőzt, undorodva 
és megkönnyebbülve egyszerre.” (349.) 

 
(Az idézeteket kiadhatjuk oldalszám-megjelölés nélkül is.) 
D) A regényben sokszor megjelennek olyan valós zeneszámok, amelyeket a szereplők 
hallgatnak éppen. A regény megjelenése után a kiadó és a szerző elkészített egyetlen 
példányban egy eredeti Polimer kazettát, amelynek egyik 
oldalán a regénynek egy részlete hallható a szerző 
előadásában, a másik oldalon pedig a könyvhöz kapcsolódó 
zenék. 

 Válogassátok ki a szövegben megjelenő 
zeneszámok közül azokat, amelyek szerintetek 
leginkább illenek az adott rész hangulatához! 

 Készítsetek egy hangulatfestő kisfilmet (trailert) a könyvhöz a választott zenéket 
aláfestésnek használva! Szöveg nem szükséges hozzá, a képi megjelenítés és a zene 
összhangjára figyeljetek, illetve a különböző részeket elválasztó vágástechnikára. A 
képek vagy akár videók lehetnek a könyvbeli helyszíneket ábrázoló vagy azok 
hangulatához szorosan illeszthető képsorok.8 

 

Szerkezet 2. 
narratív horog 

projekt vagy csoportmunka 
AKIK MÁR IGEN 

 
A) Legyen a regényed jobb, mint a Netflix! - ezzel a címmel jelent meg nemrég egy 

újságcikk arról, milyen technikákkal szokták a közönséget rávenni egy film, sorozat 
megnézésére vagy egy könyv elolvasására. 
Gyűjtsétek össze T-táblázatban, milyen eszközökkel köti le egy film vagy egy sorozat a 
nézőt – és milyen eszközei lehetnek erre egy regénynek! 

B) Milyen különleges eljárásokkal találkoztatok Krusovszky Dénes regényében? Mik 
okozták a legnagyobb olvasói élményt nektek? 

                                                
8 (Pl. pályaudvarok, vidéki piacok, kórházi terek, autóból, vonatból vagy bicikliről látott táj.) 
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C) Szolláth Dávid, az említett cikk szerzője a hatásos kezdést, a narratív horog9 technikáját 

emeli ki: 
“... igen sok fajtája lehet a hatásos kezdésnek. Tipológia helyett nézzünk egyetlen típust. 
Azt, amikor egy izgalmas előrevetett epizóddal indul a mű, amelyet az olvasó először nem 
nagyon ért, de kíváncsi lesz, és továbbolvasva „összeáll a kép” a fejében, azaz utólag 

megérti az előredobott jelenet történetben elfoglalt helyét.”10 

Kortárs magyar művek, köztük a Krusovszky-regény példája mellett a cikk néhány filmes 
példát is hoz erre. Gyűjtsetek ti is saját példákat erre a narratív eljárásra filmekből, 
sorozatokból és könyvekből! 

D) A sorozatok még inkább kihasználhatják ezt a technikát, hiszen az epizódok vagy 
évadok kezdésére is jellemző, hogy az ott látott jelenet csak később nyer értelmet, illetve 
hogy a kezdő jelenet után az időben visszaugorva kezdi mesélni a történetet. Ezt a 
technikát a Krusovszky-regényben is felfedezhetjük mind a címmel ellátott fejezetek, 
mind az ezekben elkülönülő részek felépítésében is. 
Válasszatok ki valamelyik fejezetből egy ilyen kisebb részt, amelyen jól be tudjátok 
mutatni a regényre jellemző szerkesztésmódot! Ábrázoljátok a rész szerkezetét, az idő- 
és térbeli ugrálásokat, ezek egymáshoz való viszonyát!11 
(Készíthettek kézzel rajzolt ábrát idézetekkel; dolgozhattok elektronikus kollaborációs 
felületen pl. https://en.linoit.com/ vagy a realtimeboard.com új oldalán: https://miro.com/ 
(ezeken is tudtok vetítés módot használni, ha elkészültetek); vagy használhattok képes 
forgatókönyvíró szoftvereket pl. https://www.storyboardthat.com/hu , 
https://wonderunit.com/storyboarder/.) 
Érdemes megvizsgálni a résznek a fejezet többi eleméhez való, illetve a regény más 
fejezeteivel való kapcsolódási pontjait is! 
 

E) Kreatív írásgyakorlat. Írjatok ti is egy olyan rövidtörténetet, amelyben a narratív horog 
technikáját használjátok! Készíthetitek csoportosan, de egyénileg is a következő 
technikák egyikét használva: 

 Találjatok ki egy történetet, amelyet jelenetekre tudtok bontani, vagy 
megértéséhez a szereplő előéletének, emlékeinek ismerete szükséges. 
Válasszatok ki egy izgalmas alaphelyzetet belőle a hatásos kezdéshez, majd 
rendezzétek el a többi cselekményelemet is! Fontos, hogy csak fokozatosan 
bontakozzon ki, hogyan kapcsolódik a kezdő jelenet a történethez! 

 A csoport egyik tagja találja ki a hatásos kezdéshez szükséges kezdőmondatot 
előzetes egyeztetés nélkül! (Meríthettek ihletet a Bookline.hu #elsőmondat 
kampányából.) Írja le, és adja át a csoport következő tagjának, akinek el kell 

                                                
9 Az idézett cikkben olvashatunk a fogalom filmes eredetéről, illetve  irodalmi megközelítéséről is a szerző 
egy recenziójában: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/15672/a-kritikai-realizmus-jelentosege-ma 
10 https://www.es.hu/cikk/2019-03-29/szollath-david/legyen-a-regenyed-jobb-mint-a-netflix-.html 
11 Javasolt részek: az ápoló kocsmázása utáni ébredésével induló rész (217-234.); a 2. Fejezet első 
része (21-30.) (ld. a Részletolvasás 2. feladat AKIK MÉG NEM). 
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kezdenie egy olyan történetet, amely kapcsolható lesz később az első 
mondathoz. A csoport tagjai sorban, egyenként írják hozzá a szöveghez a 
mondataikat, hogy a lezáró vagy az az előtti mondatban értelmet nyerjen a 
kezdőmondat! (A közös íráshoz használhatjátok az https://etherpad.net/ oldalt 
is.) 

 Írjátok meg a narratív horog technikával Tuba történetét egyes szám első 
személyben! Kezdjétek attól a jelenettől, amikor a bokorból lesi Bálint és Juli 
szeretkezését! 
 

F) A kritikusokat megosztja, hogy az ilyen regénykezdet, az olvasó ilyenfajta csőbe húzása 
elvesz-e egy mű irodalmi értékéből vagy sem. Maga a cikk írója is kétféle értékelését 
fogalmazza meg ennek a kortárs könyvekkel kapcsolatban. 
Olvassátok el a két idézetet a cikkből, és fogalmazzátok meg, melyik áll közelebb saját 
véleményetekhez! A két idézet melyik gondolataival értetek egyet, melyikekkel 
vitatkoznátok a Krusovszky-regénnyel kapcsolatban? 

„Úgy tűnik, hogy a kortárs magyar írók egy része már nem az irodalmi 
elődökkel folytat költői versengést, hanem a filmes, tévésorozatos befogadói 
közeg teremt számára versenyhelyzetet és provokálja kreativitását. A gyanúmat 
erősíti, hogy az elbeszélés nehézségeire vonatkozó futamok elmaradoznak, 
vagy csak afféle dekórumként bukkannak még fel. A narráció állandó 
reflektálása helyett gyakran fontosabb a narratív hatás tervezhetősége.” 
 
„Ha tényleg van újrealista hullám az ezredforduló utáni magyar prózában, az 
látszik a narratív tervezésen is. Úgy tűnik, hogy a linearitás megbontásának 
nem a szöveg felszabadítása a célja, mint a hetvenes-nyolcvanas évekbeli 
elődjeikben, hanem az olvasó rabul ejtése. A felsorolt regények olyan 
tapasztalatokat közvetítenek, amelyekről a társadalom többnyire jobban 
szeretne nem tudni. (Barnás: mélyszegénység; Darvasi: az 1728-as szegedi 
boszorkányper; Zoltán Gábor: nyilas halálbrigádok működése; Krusovszky: 
ötvenhatos zsidóellenes pogrom és a légzésbénultak gyötrelmei.) Az olvasó 
abban a zavarba ejtő helyzetben találja magát, hogy érdekesek, izgalmasak a 
borzalmak, amelyeket megírnak. Úgy vannak adagolva, hogy rabul ejtsék az 
olvasót. Érthető, hiszen józan ésszel, önszántából ki akarná szuperközelből 
nézni a szenvedést, ha a mű nem tenne legyőzhetetlenül kíváncsivá? Az olvasó 
szolidaritásához a kíváncsiságán keresztül vezet az út? Lehet, hogy a mai 
olvasónak azonnalibb, erősebb impulzussal kell megragadni a figyelmét? Ha 
innen nézzük, a narratív horog, amivel indítanak, arra szolgál, hogy az olvasó 
hajlandó legyen önként alászállni a rémséges múlt és a nyomor világaiba.” 
 
https://www.es.hu/cikk/2019-03-29/szollath-david/legyen-a-regenyed-jobb-mint-a-netflix-.html 
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Elbeszélésmód 1. bevezető feladat, páros vagy csoportmunka AKIK MÁR IGEN 

 
„Aztán történt valami, egyszer csak lett nyelve a könyvnek, vagyis 
nyelvei, és hirtelen világossá váltak a kapcsolódási pontok is."12 
(Krusovszky Dénes)  

A. Gyűjtsétek össze, hányféle különböző nézőpont jelenik meg a regényben! Melyikhez 
milyen elbeszélői szólam társul? 

B. Foglaljátok össze egy ábrában, melyik fejezetben milyen elbeszélő formák és 
nézőpontok jelennek meg, és ezek a regény egészében hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz! 

 

Elbeszélésmód 2. 
bevezető feladat, egyéni tevékenység, kreatív-

produktív feladat13 
AKIK MÁR IGEN 

 
 

A. Egészítsétek ki az alábbi részleteket a megadott kérdéseknek megfelelően, figyelve a 
jelentés mellett a szöveg stílusára is! 

 
 

„A nap már nem …………… (mit csinált?) annyira, mint amikor beültünk a teába, vagy lehet, hogy csak 
a bőröm lett érzéketlenebb a sok ázás után, mindenesetre a délutáni forróság lanyhulni látszott, 
…………… (mit csinált?) az estébe fordulás lassú …………… (mije?) az égen. A bárányfelhők széle 
nem …………… (mit csinált?)  már olyan …………… (hogyan?), a kondenzcsíkok …………… 
(hogyan?) foszlottak szét, hirtelen egy madárcsapat jelent meg, kavargott, hullámzott a sok apró test, 
mint egy halraj, aztán eltűntek egy fasor lombvonulata mögött. A medencék felől felcsapott még a 
vízben hancúrozó gyerekek zsibongása, de ez is fokozatosan ……………  …………… (mit csinált?), s 
a háttérből, talán a legelők irányából, észrevétlenül …………… (mit csinált?) a szöcskék, a tücskök, a 
kabócák és ki tudja, még miféle ízeltlábúak reszelős zúgása, mintha a természet nagy gépezetének 
motorhangja volna.” (110-111.) 

 

„A vastüdő pumpája …………… (hogyan?) járt a benti sötétben, s úgy, hogy látvány nem társult hozzá, 
még magától értetődőbb  …………… (mivel?) töltötte ki a kis helyiség minden négyzetcentiméterét a 
monoton hang. Mintha nem is egy gép, hanem maga a  …………… (mi?) pulzált volna odabent. A kis 
zseblámpa gyenge fényköre  …………… (mit csinált?) a padlón a gép  …………… (milyen?) acéllábai 
mellett, aztán megemelkedett kissé, és oda  …………… (mit csinált?), ahol a beteg fejének kellett 
lennie. Aszalós csapzott képe hunyorogva fordult a fény forrása felé.” (226.) 
 
 

  

                                                
12 https://litera.hu/magazin/interju/krusovszky-denes-az-onmagat-szabadnak-elkepzelni-vagyo-
emberrol.html 
13 Ráhangoló feladatnak is használható a regény olvasása előtt (a stilisztikai szempontból tudatosabb 
olvasás segítésére), illetve akár a regénnyel való foglalkozás kezdetén is. 
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“Kinéztem az ablakon, finoman hullámzó táj …………… (mit csinált) a ködfoltok alatt, egy-egy 
szélvédettebb mélyedésben, hűvös zugban a megmaradt hó ritkás, piszkosfehér párnái fénylettek. A 
téli elhagyatottságukban …………… (hogyan?) …………… (mit csináló?) szőlőültetvények mögött egy-
egy öreg falusi templomtorony bukkant fel, majd tűnt el gyorsan a szemem elől; és hiába zakatolt 
…………… (hogyan?) a kis vonat alattam, hiába választott el a kinti világtól a vastag ablaküveg, így is 
pontosan éreztem, hogy fülsiketítően nagy a csönd odakint.” (435-436.) 

 
B. Vessétek össze a kiegészített szövegeteket az eredeti szövegváltozattal! Milyen 

különbséget fedeztek fel a szövegek hangulati hatásában? Milyen stilisztikai 
megoldásokat ismertek fel? (Mennyiben tér el ez a nyelvhasználat a köznyelvitől?) 
Milyen életérzést sugallnak ezáltal a környezetleírások? Kinek az érzéseit tükrözik az 
adott szövegrészekben? 
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Elbeszélésmód 3. csoportmunka feladatmegosztással AKIK MÁR IGEN 
 

Hasonlítsátok össze Lente Bálint egyes szám első személyű beszédmódját a betétregény 
egyes szám harmadik személyű elbeszélőjéével! Milyen közös és milyen eltérő elemeket 
találtok? 
 

Lehetséges szempontok Lente Bálint énelbeszélése 
A betétregény egyes szám 

harmadik személyű 
elbeszélője 

Hányféle nézőpontot 
ábrázol? 

  

Milyen módon, milyen 
stilisztikai eszközökkel jeleníti 
meg a környezetet? 

  

Milyen elemeket használ az 
adott kor megjelenítésére? 

  

Mekkora a kisebb részek 
időbeli ugrásainak távolsága 
és gyakorisága? Mennyire 
fegyelmezett tempójú a 
történetmesélés? 

  

Mennyire részletes a központi 
karakterek kibontása? 
Törekszik-e az elbeszélő az 
ok-okozati viszonyok 
feltárására? 

  

Mennyire részletes a többi 
karakter kibontása? 
Megjelenik-e saját 
történetük? 

  

A szövegek nyelvezetének 
jellemzői 

  

Saját szempont   
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Elbeszélésmód 4. 
Elbeszélésmód és emlékezés/ Az énelbeszélő 
csoportmunka, aminek az eredményét érdemes a 
végén disputa formájában megosztani egymással 

AKIK MÁR IGEN 

 
A. Mi lehet a szerepe az emlékezésnek, a visszatekintésnek Lente Bálint számára? 

Keressetek olyan motívumokat a regényben, amelyek a válaszotokat támasztják alá! 
 

B. A Kortársonline-on Szigeti Bálintnak a regényről megjelent kritikája az időben ugráló, 
szaggatott elbeszélésmódot az emlékezés folyamatának ábrázolásaként értelmezi. 
Olvassátok el a kritikát, és az alábbi kérdések segítségével vizsgáljátok meg, miben 
tudtok egyetérteni vele és miben vitatkoznátok vele. Válaszaitokat a regény elemeivel, 
esetleg idézetekkel is támasszátok alá! (A cikk szövegéhez tudtok közösen is online 
jegyzeteket, hozzászólásokat fűzni pl. a https://web.hypothes.is/ alkalmazás 
használatával.) 
 

https://www.kortarsonline.hu/aktual/krusovszky-denes-akik-mar-nem-leszunk-sosem.html 
 
1. Mit mond a cikk a beszéd és gondolat viszonyáról? Hogyan kapcsolja ehhez az írás 

folyamatát? 
2. A könyv születéséről vagy Lente Bálint, az énelbeszélő írástechnikájáról beszél? 
3. Mennyire érzitek igaznak a következő megállapításokat? Válaszotokat indokoljátok a regény 

alapján! 
 „a végén a múlt eseményeiből olyan ok-okozati sort állít fel, amely 

magyarázatául szolgál a jelen állapotainak” 
 „azt sugallja, hogy a főszereplő végül mégsem tanult saját hibáiból – épp 

ebben áll a regény érdekessége” 
4. A regénytől függetlenül mennyire tudtok azonosulni a következő gondolattal? 

„Mert nemcsak a történelmi emlékezetre igaz ez, de a saját életünk képeire is: 
mindig csak utólag formáljuk történetté az események kaotikus halmazát, 
tanúsítunk az egyes részleteknek jelentőséget.” 

5. A regényben nem csak a visszatekintő elbeszélésmód hangsúlyos, hanem néhol kiegészül 
a már kívülálló szemlélő látásmódjával is, ami többször a “föntről alátekintés” motívumával 
párosul. Keressetek ilyen példákat a regényből! Vessétek össze más irodalmi példákkal, pl. 
Madách Imre Az ember tragédiája című művében a londoni szín elejével, amelyben a 
szerző saját korának megjelenítéséhez érkezik! A “föntről alátekintés” motívuma 
kapcsolható-e szerintetek az „utólagos rendezéshez”, amiről a cikk beszél? 

6. A cikk összehasonlítja Lente Bálint és Aszalós Ferenc beszédmódját. Milyen közös jegyek 
alapján állítható párba a két beszédfolyam? Mennyire értetek egyet a cikk írójával abban, 
amit Aszalós beszédmódjáról állít? 
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7. A cikk az elején vitába száll egy másik kritikával, pontosabban annak alább idézett 

zárlatával. Mit és miért értelmez másképp Szigeti Bálint? Mik az érvei? Mennyire tudtok 
egyetérteni vele? 

 
„A regény érzékeny és egyszerre hajszálpontos leírást ad az emlékezetről, a múltbéli 
események megfoghatatlanságáról, családi kapcsolatokról, elmúlásról. A keserédes 
nosztalgia keveredik a jelenben történő útkereséssel, mely út bármelyikünké lehetne. 
Krusovszky egészen közel merészkedik, nem fél feltárni a legmélyebb rétegeket, melyet 
tálcán kínál az olvasónak. Ezért volt élmény olvasni Krusovszky első regényét, magaménak 
éreztem, rég tudtam ennyire azonosulni szereplőkkel, történetekkel. Számos helyen 
megjelenik a „ha másképp történt volna” utáni vágyakozás, ám a könyv címe ellenére mégis 
egy pozitív üzenettel zárul: „akik már nem leszünk sosem, épp annyira mi vagyunk, mint 
akiknek hisszük magunkat” (539).” 
(Szigeti Júlia https://www.prae.hu/article/10603-az-elmaradt-es-elfeledett-dolgok-konyve/) 
 

8. A cikk zárásként az emlékek és giccs kapcsolatáról beszél. Szerintetek a regény mely 
elemei, részei tekinthetők giccsesnek? Miért? Egyetértetek-e a cikk záró gondolatával? 
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Elbeszélésmód 5. 
(Ottlik 1.) 

Párhuzamba állítás Ottlik Géza Iskola a határon 
című művével 

csoportmunka vagy egyéni előadás, esszé 

AKIK MÁR 
OTTLIKOT IS 

 

A megjelent kritikákban, beszélgetésekben sokan párhuzamba állítják a regényt Ottlik 
Iskolájával. Az előző feladatok cikkírói a szerkesztésmód és az emlékezés kapcsolatának 
szempontjából. Ha a diákok már olvasták az Ottlik-regényt, az előző feladatok cikkszövegeihez 
kapcsolódva is felvethetők az összehasonlító szempontok. Az összevetés közben motiváljuk a 
diákokat a különbségek megfogalmazására is! 
 

Lehetséges szempontok: 
 

 Szerkesztésmód: cselekményszálak és elbeszélők, időkezelés (a regény egészében és 
a fejezeteken belül), az idő motívuma, időérzékelés 

 A címadás (a felépítéshez és a motívumokhoz való viszony) 
 Az elbeszélésmód nehézségeinek tematizálása a két regényben 
 A képzőművészeti alkotások szerepe a regényben 
 Az emlékek felidézésének szerepe az énkeresésben, a személyiség formálódásában, a 

menekülés és a múlthoz való kötődés 
 Az iskolai kapcsolatok szerepe a felnőtt életben 
 A iskolatársak felnőttkori kommunikációja 

 

Elbeszélésmód 6. 
(Ottlik 2.) 

Párhuzamba állítás Ottlik Géza Iskola a határon 
című művével 

részletolvasás, csoportmunka 

AKIK OTTLIKOT 
MÉG NEM 

 

A regény elolvasása, feldolgozása Ottlik Iskolájának bevezetésére is szolgálhat, hiszen 
szerkezete és narrációs technikái felkészíthetik a kezdő olvasókat a számukra nehezebb, 
hasonlóan szerkesztett művekre. A Krusovszky-regény elolvasása után a két regény fürdős 
jelenetének összevetéséből lehet kiindulni, ami az Ottlik-regény olvasására való 
ráhangolódásként is szolgálhat. 
 

Olvassátok el Ottlik Géza Iskola a határon című regényéből a Szeredy az uszodában, 1957-ben 
című 1. fejezetét, és hasonlítsátok össze Krusovszky regényéből a 2. fejezet 99. oldalon induló 
részével (a 115. oldalig)! 
 

Lehetséges szempontok: 
 

 Közös elemek keresése (a konkrétumoktól a megjelenő karaktereken át a motívumokig) 
 Az elbeszélésmód összevetése 
 Az időbeli ugrások mértéke, a felidézett emlékek tematikája, szerepe a jelenetben 
 A két férfi viszonya, kommunikációjuk egymással 
 A saját történetek elbeszélésének nehézségei milyen elemek által jelennek meg? 
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Elbeszélésmód 7. 
Elbeszélésmód és emlékezés/ A betétregény 

elbeszélésmódja 
részletolvasás, egyéni vagy páros munka 

AKIK MÁR IGEN 

 
Olvassátok el újra a betétregényből a következő részletet: 
„A betegek fürdője gyakorlatilag … Ágnes karjáról lehúzta a virágmintás ruhát.” (207-209.) 
A. Figyeljétek meg, mikor kinek a nézőpontját jeleníti meg az elbeszélői szólam a 

szövegrészlet különböző részeiben! A szereplők közül kit látunk olvasóként csak kívülről, 
és kinek látunk bele a fejébe? 

nézőpontok: idézetek: 

csak maga az 
elbeszélő 

 

az ápoló  

Ágnes  

egyéb:  

 
B. Vitassátok meg közösen a következő kérdéseket! 

Jellemzőek-e ezek a nézőpontok a betétregény egészében? 
Megjelennek-e ezek a nézőpontok máshol is a regényben? 
Milyen szerepet tölt be az elbeszélői szólam? 
Van-e olyan nézőpont a betétregényben, amely ebben a részletben nem jelenik meg, de 
egyébként hangsúlyos? 

C. Gyűjtsétek össze, mit tudunk az ápoló karakteréről kizárólag a betétregény alapján! 
Hogyan telnek hétköznapjai? 
Milyen a magánélete? 
Mi jár a fejében általában? 
Mit tudunk az előéletéről? 
Hogyan nevezi meg őt az elbeszélő? 
Milyen hatást válthat ki mindez az olvasóból? 
Összességében mi az (milyen emberi magatartásforma vagy sorslehetőség), amit ez a 
karakter ábrázol? 

D. Keressetek olyan részletet a betétregényből, amelynek a szerkezete az egész regényre 
jellemző felépítést követi, azaz amikor az előzmények ugyanúgy egy adott pillanathoz 
köthető visszaemlékezésekből derülnek ki! 
Kinek a nézőpontját tükrözik ezek a visszaemlékezések? Milyen hatást kelt a befogadóban 
ez a szerkesztésmód?14  

                                                
14 Ld. még hozzá: Elbeszélésmód 3. feladat (17. oldal) 
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Műfaj 1. 
Regénytípusok 

bevezető feladat, csoportmunka 
AKIK MÁR IGEN 

 
Egy irodalmi szöveg elemzésekor óhatatlanul is megpróbálják valamilyen műfaji kategóriába 
besorolni a szöveget, hiszen ez segítséget adhat az értelmezéshez. Krusovszky Dénes művéről 
beszélve többféle regénytípust is megemlítenek a különböző kritikusok, ezeket láthatjátok a 
feladatban. 

 Nézzetek utána, pontosan mit jelölnek az alábbi műfaji kategóriák, majd vitassátok meg, 
megfelel-e ezeknek az Akik már nem leszünk sosem! 

 Eddigi tanulmányaitok alapján keressetek más olyan regénytípusokat is, amelyeknek 
jellemzői megtalálhatóak a regényben! 

 

történelmi regény  generációs regény  társadalmi regény 

     

nevelődési regény  dezillúziós regény   

 

Műfaj 2. 
Történelem a regényben 

csoportmunka 
AKIK MÁR IGEN 

 
„Borbély Szilárd esszéiben írt is, és beszélgetéseink alkalmával mesélt is a tanulságok nélküli 
halál szörnyűségéről. Őt ez érthetően mélységesen foglalkoztatta. Én meg a saját 
történetemben egyszer csak a tanulságok nélküli történelemmel kerültem szembe, és ez sok 
tekintetben hasonló problémának tűnt. (…) Engem a regény írása során inkább ennek a 
történelmi távlatú nemtörődömségnek a mikéntje érdekelt, és a hatása az egyes ember életére, 
illetve az az eléggé hátborzongató felismerés, hogy a saját életünk eseményeivel ugyanígy 
járunk el akarva-akaratlanul.” (Krusovszky Dénes) 
https://litera.hu/magazin/interju/krusovszky-denes-az-onmagat-szabadnak-elkepzelni-vagyo-
emberrol.html 
 
Vitassátok meg, mit jelenthet a „tanulságok nélküli történelem”? Gyűjtsetek példákat rá a regény 
különbőző idősíkjaiból! Milyen hatásuk van ezeknek az egyes ember életére? Miért lehet 
hatásuk a későbbi generációk közérzetére is? 
 
idősík példák 
1956.  
1986.  
2013.  
2017.  
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Műfaj 3. 
Történelem a regényben / Az 1956-os történet 

elbeszélésmódja15 
csoportmunka; kreatív írásgyakorlat16 

AKIK MÁR IGEN 

 
A. A hajdúvágási forradalom emlékezete két különböző idősíkon is megjelenik a regényben. 

Írjátok a képek17 alá, melyik idősíkon mi mindent tudunk meg róla? Milyen elemei jelennek 
meg pozitív és negatív emlékezetnek? 

 

 

 

  

 
B. Mi teszi sajátossá a hajdúvágási forradalom helyi történetétnek leírását a betétregényben? 

Miben különbözik egy történelemkönyv leírásától? 
C. Írjátok meg Aszalós gyerekkori történetét egyes szám harmadik személyű elbeszélőként, 

aki ismerteti a gyerek történetét, de nem mutatja meg, mi jár a gyerek fejében! 
D. Olvassátok fel a szövege(iteke)t! Beszéljétek meg, mi változik! Mennyire hiteles a szöveg, 

mennyire tudunk azonosulni Aszalós karakterével az eredeti változathoz képest? 
  

                                                
15 Az elbeszélésmód és emlékezet tematikájú feladatok közé is beilleszthető. 
16 Bevezetésként ehhez a feladathoz lehet használni a Ráhangolás 1. AKIK MÉG NEM feladatát is, itt 
már a szabad asszociációk mellet önkéntelenül is a regényre koncentrálva. 
17 A képek forrásai: https://www.kozterkep.hu/23204/1956_os_emlekmu_Hajdunanas_2013.html, 
https://www.teszvesz.hu/polimer-lh-super-90-hasznalt-megkimelt-allapotu-kazetta-2765903174.html 
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Műfaj 4. 
Történelem, emlékezet és fikció 

csoportmunka; kreatív írásgyakorlat18 
AKIK MÁR IGEN 

 
A. Olvassátok el az idézeteket, és fogalmazzátok meg, hogy a betétregényben elmesélt 

történet mely elemeit hitelesítik, illetve milyen elemeket utalnak a fikció világába? 
 

„Amint elfoglaltam a helyem a vonaton, 
elővettem a telefonomat, és egy jegyzetbe 
elkezdtem bepötyögni mindent, amit fel 
tudtam idézni a kazettán hallott dolgokból. 
Nevek, helyszínek, időpontok, kórképek, 
történetfoszlányok kezdtek egymás alatt 
sorjázni, de felírtam azt is, milyen hangokat 
hallottam, milyen zajok szűrődtek be a 
háttérből; arra jutottam, bárminek 
jelentősége lehet, és összeszorított 
szemmel igyekeztem kipréselni az 
agyamból a mozaikdarabkákat. Tudtam, 
most minden az emlékezetemen múlik (…) 
Mint aki transzba esett, írtam és írtam 
egyre, a részletek pedig a maguk titokzatos 
módján hol összekapcsolódtak, hol 
szétváltak, mint a molekulák egy 
elszabadult reakcióban; asszociációim 
egyre vadabb mellérendelésekkel 
működtek, előfordult, hogy egy idő után 
tiszta fantáziálásba csaptak át, és ilyenkor 
alig lehetett egy-egy hosszabb jegyzet 
végén felismerni, miféle valós 
emlékdarabkákból indult is ki vajon az 
egész.” (417-418. Lente Bálint) 

 

- Utána még várni kell pár másodpercet, 
hogy a szalag feltekeredjen, aztán 
mondhatod. Készen vagy? 

- Nem tudom. 
- Ne idegeskedj, ha nem megy, 

leállítom, aztán újravesszük. 
- Itt van az egész a fejemben, már olyan 

sokszor végigmondtam magamban, 
mint egy memoritert, de hangosan, 
nem tudom, hogy menni fog-e. (189. 
Aszalós és az ápoló) 

"Volt ennek egy konkrét előzménye, egy 
rádióriport, amit sok-sok évvel ezelőtt 
hallottam, és aminek azóta sem tudtam a 
nyomára bukkanni. Egy vastüdőben fekvő 
beteg mesélt a '80-as évek vége felé arról, 
hogy a családja hogyan menekült el az 
országból, és hogyan hagyták, kényszerűen, 
hátra őt. Borzasztó történet volt, ami sokáig 
kísértett, és egyszer csak itt talált helyet 
magának. És persze közben annyi idő eltelt, 
hogy most már abban sem vagyok biztos, 
tényleg hallottam-e ezt a beszélgetést, vagy 
én raktam össze valami ilyet önkéntelenül 
néhány emléktöredék alapján. Mindenesetre 
ez a momentum a regény egyik fontos 
szituációjához vezetett el." (Krusovszky 
Dénes)19 

 
B. Keressétek ki a betétregényből az Aszalós által a kazettára mondott részeket!20 Gyűjtsétek 

ki ezek alapján idézetekkel alátámasztva, hogy: 
 mi az, amire nem biztosan emlékszik, 
 mi az, amit lehet, hogy csak a mostani énje nyilatkozik, 
 mi az, amiben teljesen biztos a múltját illetően? 

 

                                                
18 Az elbeszélésmód és emlékezet tematikájú feladatok közé is beilleszthető. 
19 https://litera.hu/magazin/interju/krusovszky-denes-az-onmagat-szabadnak-elkepzelni-vagyo-
emberrol.html 
20 Időhiány esetén a leginkább javasolt részletek: 229-230, 249. 
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C. Az Aszalós által elmondott történetbe beszűrődnek ugyan a visszaemlékező felnőtt 

reflexiói, viszont mégis meghatározó, hogy egy 14 éves gyerek nézőpontjából ismerjük meg 
az ’56-os történéseket. 
Először gyűjtsétek össze magatoktól, mit tesz lehetővé a gyermeki nézőpont egy történelmi 
esemény elbeszélésekor? Milyen hatásokat kelthet a befogadóban? 
Majd olvassátok el, a szerző hogyan nyilatkozik a nézőpontválasztásról! 

 
„mosogatás közben, a rádióban hallotta meg először annak az archív interjúnak az ismétlését, 
amelyben egy ötvenes korú férfi (Pistikének hívták) – aki akkor, ott, a 80-as években a Baba 
utcai tüdőgondozóban feküdt – arról beszélt egy fura, egyszerre felnőtt és gyerek nézőpontból, 
hogy hogyan betegedett meg, és főleg arról, hogyan hagyta hátra a családja ’56-ban. (…) 
Amikor ezt az interjút hallottam, már azon gondolkoztam, a regény különböző részleteit hogyan 
lehetne összehozni, avatta be a közönséget végül Krusovszky, majd hozzátette, a pogrom 
története is megvolt már ekkor, ám nem akarta, hogy az kizárólagosságot élvezzen; kellett a 
Pistike által hozott nézőpont, a pozíció, amelyből jól meglehetett írni annak társadalomra 
gyakorolt hatásait.” (http://tiszatajonline.hu/?p=119421) 
 
D. Olvassátok el az alábbi idézeteket, majd vitassátok meg, hogyan járul hozzá a gyermeki 

nézőpont a forradalmi helyzet társadalomra gyakorolt hatásának ábrázolásához! (Mik azok 
a tényezők, amelyek miatt a 14 éves fiút és bátyját magukkal ragadják az események? 
Mindez hogyan tükrözi a felnőttek világát? 

 
„Az volt a szóbeszéd, hogy keresik a 
nácikat, mert ők meg kommunisták… De 
úgy emlékszem, végül is nemigen találtak 
ezek senkit… Viszont akkor hallottam 
először arról a nagybátyámtól, hogy 
vigyázni kell velük, mert ezek vitették el az 
apánkat is… Merthogy ők zsidók, akik 
visszajöttek a táborokból, és most bosszút 
akarnak állni a parasztokon… Azt nem 
mondom, hogy én értettem ezt az egészet, 
de Gyula biztos volt benne, hogy igaz. És 
akkor már, ha csak meghallottam a nevet, 
hogy Strasser, rettegni kezdtem… 
Rettegni és haragudni, mert nagyon 
hiányzott az apám…” (230. Aszalós 
visszaemlékezése gyerekkorára) 

 „A levegőben doh- és savanyú sörszag 
keveredett az elhanyagolt testekből fölszálló 
párával, és a kopott tapétától kezdve a 
ragacsos bádogpulton át a behorpadt arcokig 
minden az elveszített ütközetek szégyenteljes 
nyomait hordozta magán. Ezek a veteránok, 
akik itt ittak, többnyire nem is fogták fel, hogy 
egy háború résztvevői, amíg egyszer csak le 
nem kellett tenniük a fegyvert. Ezután pedig 
azt értették félre, hogy ki volt az ellenség, a 
feleségük, a gyerekeik, az apjuk, anyjuk, 
főnökeik, a sorsuk, az időjárás, a korszak, a 
föld, a történelem, a pénz, ezeket variálták 
jobbára, amikor találgattak, de leginkább 
tanácstalanul és némán meredtek maguk elé, 
amíg ki nem ürült a poharuk.” (220. az ápoló a 
kocsmában) 
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Műfaj 5. 
Történelem, emlékezet és fikció 

páros vagy csoportmunka 
AKIK MÁR IGEN 

 
2019 júliusában Krusovszky Dénes volt a hónap szerzője21 a Literán, így összeállított egy 
kulturális ajánlót az olvasóknak, amelynek film rovatában egy dokumentumfilmet választott. A 
szerző ajánlása és a filmelőzetes alapján keressetek hasonló kérdésfelvetéseket, 
párhuzamokat a regény és a dokumentumfilm között! 
 

FILM - They Shall Not Grow Old22 
Mondjon bárki hülyébb ötletet annál, hogy az első világháború végének századik 
évfordulójára A Gyűrűk Ura-trilógia (meg a Hobbit, etc.) rendezőjét kérjék fel, 
illetve az ő produkciós cégét, hogy fogja meg az Imperial War Museum első 
világháborús filmarchívumát, illetve a BBC 600 órányi oral history-gyűjteményét a 
háború veteránjaival a ’60-as évekből, és rakjon össze belőle egy színes-szagos 
dokumentumfilmet. Nyilván egy vásári giccs lesz az egész. Kiszínezett képekkel 
meg helyretett mozgással. És: nem. Nem lett giccses, nem lett vásári sem, a 
technikai truvájok pedig valóban a felvételek emberi oldalára erősítettek rá. Nyilván 
ehhez kellett, hogy Peter Jackson mellett sok történész, hadtörténész és egyéb 
szakértő dolgozzon tanácsadóként (még így is felróják nekik, hogy egyik-másik 
tank festése nem lett elég precíz – de, őszintén, kit érdekel?). Nincs narrátor, csak 
narrátorok vannak, de ők sincsenek nevesítve. És ettől valóban úgy tűnik, a 
képeken látható bakák hangját halljuk évtizedekkel későbbről – ami azért is 
kísérteties, mert közben tudjuk, hogy a képeken látható bakák jelentős része nem 
élte meg nem csak, hogy a következő évtizedeket, de a következő napokat sem. 
Az meg különösen lidérces, hogy a stáb rendőrségi szájról olvasókat bérelt fel, hogy 
a száz éves filmeken tátogó katonák beszédét fejtsék meg, s ahol ez sikerült, ott 
színészekkel szinkronizálták is az archív képsorokat. 
A filmben szó sincs a győzelemről, hiszen nem erre, nem a háború politikai-
történelmi kontextusára akar emlékeztetni Jackson filmje, hanem a benne részt 
vevő egyszerű emberekre. És ez sikerül is neki, minden ellenkező előjel ellenére. Jó 
a briteknek, hogy így (vagy így is) tudnak emlékezni. Lehet irigyelni őket, főleg 
innen nézve, ahol ez a fajta emlékezés valahogy elmaradt. 

https://litera.hu/magazin/osszeallitas/krusovszky-denes-kulturalis-ajanlo.html 

A film trailere: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IrabKK9Bhds 

                                                
21 „A Litera minden hónapban „megválasztja” a hónap szerzőjét. Havonta egy író, költő áll a figyelem afókuszában, 
aki több műfajban is megmutatja magát, készül vele interjú, közöljük friss műveit, megkérdezzük más művészeti 
területek alkotásairól is.” https://litera.hu/hirek/a-honap-szerzoje-krusovszky-denes.html  
22 A film címének magyar változata: Az arcuk veled marad 
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Műfaj 6. 
Generációs, dezillúziós és társadalmi regény 

csoportmunka vagy csoportos projektfeladat 
AKIK MÁR IGEN 

 
A. Olvassátok el az alábbi két idézetet. A kritikában és a szerző által adott interjúban is arról 

van szó, hogy a regény saját korát tematizálja, a szerző saját generációját szólítja meg. 
 
„A legszembetűnőbb a regények aktualitása. (…) sok mindenen van túl a magyar próza. Ha csak a 
témakatalógust nézzük: megvolt az áltörténelmi regények korszaka, vagy két generáció megírta a maga 
Kádár- (vagy Ceauşescu-) kori gyermek- és ifjúkorát, nagy pályát futottak be a huszadik századi kollektív 
emlékezet regényei, jelentek meg disztópiák és zsáner-hibridek, jöttek a hegyvidéki elit rajzai és a 
szegénységirodalom dolgozatai, de még mindig nincs sok olyan regény, amely a feltételezhető 
olvasójáról beszélne célzottan, programszerűen. Szinte meglepetés a mai magyar középosztálybeli 
értelmiségi közeg realisztikus felépítésére vállalkozó két nagyepikai kísérlet. Úgy látszik, a kézenfekvő 
alantasnak számított, Krusovszky és Mán-Várhegyi már azzal lekenyereznek, hogy az én világomat, a 
könyvet megvásárló olvasó világát megírásra méltónak találják.” (Szolláth Dávid kritikája Krusovszky 
Dénes: Akik már nem leszünk sosem és Mán-Várhegyi Réka: Mágneshegy című regényeiről) 
http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/JELENKOR_2019-01.pdf 
 
„Ami engem foglalkoztatott, hogy ez nem egy könnyen megfogható kor, amiben élünk. A háborús 
generációban nyilván megvolt a helyük a nagy formátumú történeteknek, ez meg most egy ilyen 
„kisszerű” kor. Én viszont úgy gondoltam, hogy meg lehet találni azt a nézőpontot, amiből nézve egy 
ilyen kisszerű kor is jelentőségteljessé válik. Az emberi viszonyokban mindig benne van az a töltet, ami 
képes erre. Talán az én könyvemben is ennek a lehetőségét látják az olvasók." (Interjúrészlet Krusovszky 
Dénessel) 
https://24.hu/kultura/2019/05/18/krusovszky-denes-regeny-libri-irodalmi-dij-kulturpolitika-ner-interju-fidesz/ 

 
B. Vitassátok meg, szerintetek is a kritikában említett olvasóréteget szólítja-e meg a könyv! 

Miben mondhat nekik többet, mint másoknak? Gyűjtsetek olyan elemeket a könyvből, 
amelyek a mai harmincas generációhoz köthetők! 

C. A 2010-es évekre a szerző által használt kisszerű kor minősítést hogyan tükrözi Lente 
Bálint karaktere? Milyen tulajdonságai, érzései, gondolatai, milyen élethelyzetek és milyen 
cselekedetei általánosíthatók mint a kor emberének vagy egy generációnak a jellemzője? 
Vizsgáljátok meg ebből a szempontból Bálint kortársait is a regényben! 

D. Milyen más generációk jelennek meg a regény világában? Melyik generációnak mi a fő 
problémája? Szerintetek hol jelenik meg leginkább például a lázadás, a bizalmatlanság, a 
céltalanság, az otthontalanság, a tehetetlenség, a rezignáció,  a tettre készség? 
Készítsetek egy ábrát a könyvben megjelenő generációkról, amelyen jelölitek a rájuk 
jellemző életérzéseket, a társadalmi-politikai helyzetet, illetve a változásokat hozó 
történelmi eseményeket! 
Hasonlítsátok össze a hajdúvágási pogromban résztvevő emberek agressziójának 
lehetséges okát a bútorokat szétverő fiatalokéval! 
Milyen tényezőkből fakadhat szerintetek, ha egy generáció nem érzi kisszerűnek a saját 
korát? 



 
Készítette: Kertész Rita, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 

 
E. Hogyan, milyen karakterek, cselekményelemek által jelenik meg a különböző generációk 

viszonya? 
 Jellemezzétek Bálint és a szülei viszonyát! Változik-e ez a regény során? 
 Hasonlítsátok össze Bálint és az ápoló viszonyulását az idegen emberekhez! Milyen 

okokra vezethető vissza magatartásuk a két különböző korszakban? 
 Elemezzétek Bálint viszonyulását az általa nem ismert nagybácsihoz! Miért lesz ez 

számára igazán fontos? 
 Hogyan viszonyul Bálint az 1956-os generációhoz? Miből lehet erre egyáltalán 

következtetni? 
F. Olvassátok el az idézetet a szerzőtől, majd gyűjtsétek össze, a regény milyen helyszínei, 

alakjai, tárgyai által kapunk képet a társadalmi helyzetről! 
„Bizonyára van olyan regény, amelyik azt vállalja, és jól is teszi, hogy valamiféle társadalmi érzékenyítést 
vigyen véghez a maga szépirodalmi eszközeivel. Ez a dolog már az ifjúsági irodalomban is megjelent, az 
úgynevezett felnőtt prózában pedig igen nagy hagyománya van. Amire én törekedtem elsősorban, az 
ennél szerényebb vállalás volt talán: az, hogy egyáltalán felfogjam, megértsem, mi az a társadalom, ami 
körbevesz, illetve körbeveszi a regény szereplőit. Az a gond ma Magyarországon, többek között, hogy 
bizonyos részletek kiemelt figyelmet kapnak, bizonyos problémákra van reflexiónk, ám az összképet még 
mindig nem látjuk át." http://tiszatajonline.hu/?p=123410 

 
G. Bevált írói eszköz a társadalmi közeget, a közösségi létet a kisközösségek szintjén 

ábrázolni (pl. Balzac Goriot apó című regényében a fogadó lakói). A tüdőgondozó állandó 
lakói ugyan egy világtól elzárt életformára kénytelenek berendezkedni, ám közösségük 
működése tükrözi a tágabb közösségek működését. 
Olvassátok el a regényből a részletet, és a kérdések segítségével vizsgáljátok meg, hogyan 
működik ez a közösség egy olyan helyzetben, amikor a mindennapokat, a szokásosat, a 
kiszámíthatót valami megzavarja! 
“Aztán egészen váratlanul jött az összeomlás (...) valóságos pánikhullám söpört végig a 
házon.” (Aszalós elzárkózása bátyja halálhíre után: 165-167.) 
Hogyan reagál a többi beteg Aszalós viselkedésének változására? Hogyan változik ez, 
amikor megtudják az okát? Mit mondd el a közösségi szerepekről ez a rész? 
Hogyan reagál Aszalós a kisközösség gesztusaira? Miért lehet az ő életében ilyen 
meghatározó változás a bátyja halála, akit nem is látott gyerekkora óta? 

 

H. A ti generációtokat mi mindennel szólíthatja meg a könyv? Milyen konkrét elemekkel és 
milyen problémafelvetésekkel? Osszátok meg egymással az olvasói élményeiteket! 
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Műfaj 7. 
Nevelődési regény23 
csoportmunka, disputa 

AKIK MÁR IGEN 

 
A regény középpontjában Lente Bálint története áll, hiszen nagyrészt az ő nézőpontja 
érvényesül, sőt, a tőle független cselekményszálakhoz is kapcsolódik. 
Gyűjtsétek össze, melyik szál vagy apróbb cselekményelem hogyan épül be Lente Bálint 
személyiségének alakulásába! Gondoljátok végig, melyik mire ébreszti rá! Meglátásaitokat 
foglaljátok össze az alábbi táblázathoz hasonlóan! 
 
cselekményszál vagy -elem Bálint reflexiói 
a szomszédok története (25-26. és 426.) 

Monoki Gyurka története (46. és 375-377.) 

Aszalós története 

Tuba titka és öngyilkossága 

Juli titka (365-366.) 

az apja agyvérzése 

Magda elköltözése 

… 

 

 
Vitassátok meg, miben változott Bálint személyisége a regény végére! Olvassátok el újra a 
regény utolsó részéből az 531-532. oldalt és az utolsó két bekezdést is! (539-540.) 
 
 

Énkeresés 1. 
Barlanghasonlat 

páros / csoportmunka vagy egy projekt részfeladata 
AKIK MÁR IGEN 

(A Részletolvasás 2. AKIK MÉG NEM III/ f) feladatváltozata, 7. oldal)24 
 

Elevenítsétek fel Platón barlanghasonlatát, és keressetek kapcsolatot a regény Árnyékok a 
barlang falán című fejezetével! 
A barlanghasonlat melyik alakja lehet az énelbeszélő? Kik, mik lehetnek az árnyak, és mi lehet 
a valóság Lente Bálint hazatérésében, énkeresésében? Hogyan kapcsolható a hasonlat a 
regényben a művészetekről, különösen az írásról megjelenő gondolatokhoz? 
 
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/bevezetes_a_gorog_bolcsel
etbe/platon_barlanghasonlat.html 

 
  

                                                
23 Az Énkeresés feladatai is szorosan kapcsolódnak ehhez a témához, főleg a 4. feladat (34. oldal). 
24 A Ráhangolás 2 AKIK MÉG NEM feladata is használható ennél a tematikus egységnél: 
Osztálytalálkozó, kreatív írás 8. oldal. 



 
Készítette: Kertész Rita, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 

 
Énkeresés 2. páros vagy csoportmunka AKIK MÁR IGEN 
 

Egészítsétek ki a rövid, 4 kérdéses személyiségtesztet olyan B-vel jelölt válaszlehetőségekkel, 
amelyek Lente Bálintra igazak lennének. Írjátok meg a rá leginkább jellemző válaszokat, és 
írjatok egy kiértékelést is. Milyen foglalkozást, szerepet tudtok neki elképzelni? 

4 kérdéses személyiségteszt 
forrás: https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/4-kerdeses-szemelyisegteszt-onismeret 
A legtöbb önismereti teszt elég hosszú, így mire eljutunk a végére, már nem is érdekel minket az egész. Ezért hoztunk most 
nektek egy mindössze 4 kérdésből állót, amit konkrétan 1 perc alatt kitölthettek, és máris megkapjátok a rendkívül precíz 
analízist. Mindegyik kérdéshez két válaszlehetőséget mellékeltünk, amiket egy-egy betűvel jelöltünk. Írjátok fel egy papírra, 
milyen betűket választottatok, mert ezek adják majd ki az eredményt. 
Lehet, hogy eddig teljesen félreismertétek magatokat? Kiderül! Vágjunk bele! 

1. Az egész heted borzalmasan fárasztó volt, teljesen kivagy. Hogy fogod tölteni a 
hétvégét? 
E: Biztosan nem fogok otthon ülni, inkább elmegyek valahova a barátaimmal: bulizni, 
kocsmázni, moziba, paintballozni. 
I: Otthon maradok és pihenek: olvasok, tévézek, hosszú fürdőt veszek. 
B: ……………………………………………………………………………………………… 

2. A két leírás közül melyik illik rád jobban? 
S: Számomra az a legfontosabb dolog, ami most történik, a jelenben. Realista vagyok és nagyon 
adok a részletekre. 
N: A tények unalmasak. Szeretek álmodozni, és az intuícióimban jobban bízom, mint az 
információkban. 
B: ……………………………………………………………………………………………… 

3. Egy konkurens cég el akar csábítani. Bár a fizetés sokkal jobb ott, a jelenlegi 
munkahelyeden nagyon szuper kollégáid vannak. Mindemellett a főnököd azt is 
elhintette, hogy ha ő nyugdíjba vonul, te lehetnél az utódja. Hogy döntesz egy 
ilyen helyzetben? 
T: Minden fellelhető információt összeszedek a lehetséges új munkahelyről, megkérdezem a 
barátaimat, ők mit gondolnak, pro és kontra listát írok, és otthon összegzem a tapasztalatokat. 
F: A megérzéseimre hallgatok, az alapján döntök, amit a szívem sugall. 
B: ……………………………………………………………………………………………… 

4. Két hét múlva a legjobb barátaid összeházasodnak. Hogyan készülsz? 
J: Már hónapokkal ezelőtt megterveztem mindent: megvan a ruhám hozzáillő cipővel és 
táskával, megírtam a beszédemet, beszereztem az ajándékokat. 
P: Nem az a fontos, hogy készülök, hanem az, hogy ott jól érezzem magam. Majd felveszek 
valamit és a beszédemet is ott helyben találom ki. A legjobb dolgok a spontaneitásból születnek. 
B: ……………………………………………………………………………………………… 
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Kiértékelés 
 

ESTJ - Menedzser 
Igazi vezető típus vagy, aki mindent megszervez 
és irányít. Jó a kommunikációs készséged, nem 
riadsz meg a problémáktól. Bízol a tényekben, 
realista vagy és szeretsz nagy társasággal 
szórakozni. 

BBBB - ………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

ESFJ - Tanár 
Kedves vagy és törődő, igyekszel mindenkinek 
segíteni. Független szellemed sokak számára 
vonzó, érdekelnek a világ dolgai, szeretsz olvasni 
és információkat átadni. Közel állsz a 
szeretteidhez. 

ESTP - Rendőr 
Még a legstresszesebb szituációban is hideg fejjel 
gondolkodsz, aktív és sportos alkat vagy. 
Folyamatosan próbálgatod a határaidat, azt, hogy 
meddig bírod. Számodra nem a részvétel, hanem a 
győzelem a fontos. 

ENFJ - Mentor 
Szíveden viseled mások sorsát, emocionális vagy 
és jó a beszélőkéd. Azonnal megérzed, ki milyen 
hangulatban van, még a legapróbb bizonytalanság 
sem maradhat titokban előtted. 

ISTJ - Ellenőr 
Szereted kézben tartani a dolgokat. Céltudatos 
vagy, de az odáig vezető út is érdekel. Tisztán 
élsz, arra törekszel, hogy mindenki elégedett 
legyen veled. A harmónia fontos számodra. 

INFP - Gyógyító 
Igazi álmodozó vagy, aki elvágyik ebből a 
világból. Fontos számodra a belső harmóniád, 
illetve az, hogy elégedett legyél önmagaddal. 
Sokszor elveszíted az idő-és a valóságérzékelésed. 

INTP - Építész 
Mindig a nyugalmat és a komfortosságot keresed. 
Szeretsz időt hagyni egy-egy döntés 
meghozatalára, mindent alaposan átgondolsz, 
analizálsz. Nem kezeled könnyen a változásokat. 
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Énkeresés 3. 
A hazatérés motívuma 
összehasonlító elemzés 

AKIK MÁR IGEN 

 

A. Mi mindent jelenthet egy ember számára a hazatérés? Milyen helyzetekben kap különös 
hangsúlyt az életünkben? 

B. A regény 2013-ban játszódó cselekményszálát bevezető rész utolsó mondatában jelenik 
meg először a hazatérés gondolata: 
“Menekülése valamiképp megnyugtatott, és így már egész határozott hangon voltam 
képes a kis jegykiadó ablak elé érve kibökni ezt a régi, tompán visszhangzó mondatot: 
- Egy jegyet szeretnék kérni Debrecenbe, csak oda.” (30.) 
Vessétek össze az alábbi vers beszélőjét a 2013-as szál hazatérő énelbeszélőjével!  

 

Krusovszky Dénes: 
Azt hittem, fehér 
 
Elvesztem, vallottam be 
lassan magamnak, 
miközben már nem is tudom, 
mit kerestem ott, 
abban a városban, 
azt hittem, fehér lesz, 
de inkább szürke volt mégis, 
képtelen voltam az utcatáblákat 
kibetűzni, és nem járt ott senki, 
akit megszólíthattam volna, 
azt az egy öregembert kivéve, 
aki a biciklijét tolta 
felfelé a meredek utcán, 
nem örült, hogy meg kell állnia, 
a térképem mutattam neki, 
de csak a fejét rázta, 
ez egy nagyon régi térkép, 
dünnyögte, de hiszen tegnap vettem, 
nagyon régi, ezt hajtogatta, 
bármiért is jöttem, mondta, 
abból már semmi nincsen itt, 
dühösen otthagytam, 
vissza se néztem rá, 
aztán egész délután 
a környéket jártam, 
mielőtt végleg feladtam volna. 
 
https://www.es.hu/cikk/2018-12-
19/krusovszky-denes/azt-hittem-feher.html 

Lehetséges szempontok: 
 
 Milyen hatást tesz a beszélőre a 

környezet? Milyen élethelyzetet sugall 
ez? 

 Milyen elemek által jelenik meg az 
otthontalanság, kívülállóság érzése? 

 Hogyan reagál a vers beszélője a 
város megváltozására a zárlatban? 
Elképzelhető-e hasonló reakció Lente 
Bálinttól is? 
 

 Az alábbi képet a szerző választotta 
facebook-oldalán a vers mellé. Milyen 
kifejezőeszközök, hangulati elemek 
köthetik a vershez? A regényben 
milyen tartalmi és milyen képi elemek 
által jelenik meg az elveszettség, 
otthontalanság? 

 

 
Fotó: Nikos Economopoulos 
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Énkeresés 4. 
Lente Bálint önreflexiója 

projektfeladat vagy csoportmunka 
AKIK MÁR IGEN 

 
A. Nem csak a regény felépítésére jellemző, hogy az elbeszélés az emlékezés, tudatfolyam 

mintájára vált a helyszínek és időszakok között, hanem a különböző részeken belül is ez a 
meghatározó narrációs technika. 

Vizsgáljátok meg a Lente Bálint nézőpontját megjelenítő részekben, hogy mik azok a pillanatok, 
amelyekbe beleszövődik a múlt elmesélése? Hol van és mit csinál ezekben éppen Bálint? 
 
B.  Többször látjuk Bálintot olyan helyzetben, amikor valami megváltozik vagy megváltozhat 

az életében. 
Gyűjtsétek össze, hogy melyek ezek a pillanatok, és hogy milyen döntések elé állítják Bálintot, 
illetve milyen reakciókat váltanak ki belőle! Folytassátok a táblázatot! 
 

Változás, lehetőség, 
döntéshelyzet 

döntéslehetőségek Bálint reakciója 

Bálint összeveszik a 
barátnőjével, 
összecsomagol és 
eljön 

Visszamegy és megbeszélik 
a problémáikat 
Másnál húzza meg magát, 
amíg lecsillapodnak a 
kedélyek 
Szakít Magdával 

Bizonytalanul távolodik, menekül, de 
céltalanul: “Tántorogva indultam le a 
félhomályos lépcsőházban, de valami 
visszatartott attól, hogy rögtön kilépjek 
az utcára.” 
Elemzi saját viselkedését, 
visszaemlékszik a közelmúltra (a 
Magdával való veszekedésre), majd a 
szomszédokra, majd a Magdával való 
megismerkedésre  

hazautazás   

Újra találkozik 
Tubával 

  

   

   

   

 
C. Vizsgáljátok meg Bálint viselkedését az elmesélt osztálytalálkozón és az esküvőn! Fontos-e 

neki, milyen képet alakít ki magáról a többiek szemében? Mennyi figyelmet szentel 
Tubának? Mit gondol a barátságukról? 

D. Olvassátok el újra azt a bekezdést, amelyben Tuba és Bálint részegen táncol az 
osztálytalálkozón (88-89.)! A regény vége felől olvasva a részlet mely elemei töltődnek új 
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jelentésekkel? Hogyan értelmezhető az, hogy Bálint másképp értelmezte ezeket magában 
még az emlék felelevenítésekor, 2013-ban is? 

E. Vizsgáljátok meg Bálint reakcióit a hétköznapi döntéshelyzetekben is: például amikor 
ülőhelyet választ a vonaton, vagy amikor nem akar az anyjával beszélni telefonon sem, 
illetve amikor apja autóját kell vezetnie. Gyűjtsetek hasonló szituációkat!  

F. Az összegyűjtött helyzetek alapján összességében hogyan tudnátok jellemezni Bálintot? 
Milyen reakciók jellemzők rá a számára kínos helyzetekben? Felfedezhető-e valamiféle 
változás a viselkedésében a 2013-as és a 2017-es jelenetek alapján? 
 

G. Olvassátok el a szerző gondolatát, majd vitassátok meg, egyetértetek-e vele abban, hogy 
nem feltétlenül van szükség mindig a személyiség szilárdságára! 
 

"Azok a pillanatai izgattak a személyiségnek, amikor picit képlékennyé válik. Az életben 
maradáshoz – úgy gondoljuk – a személyiség szilárdságára van szükségünk, aztán kiderül, 
hogy ez mégsem olyan biztos valami. Bizonyos helyzetekben újratermelődnek a régi énünk 
egyes tulajdonságai.” 
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mondatok-csalfa-jatekaban-krusovszky-denes-iroval-
koltovel-egy-teli-esten-1505047/ 
 

Énkeresés 5. 
Cím és mottó 

páros vagy csoportmunka (ppt 16-20. dia) 
AKIK MÁR IGEN 

 
A. Értelmezzétek a regény elején álló két mottót a regény egészének ismeretében! 

Kikre vonatkoztatható a mottók egyes szám első személye? Miért lehet ilyen hangsúlyos a 
regényben ez a beszédmód? 
Milyen szereplőkhöz, milyen konkrét cselekményelemekhez tudjátok kötni Borbély Szilárd 
Hosszú nap el című versének részletét? 
Hogyan kapcsolódnak a mottók a regény címéhez? 

B. Olvassátok el a különböző kritikákból a címhez kapcsolódó értelmezéseket! Melyikkel 
miben értetek egyet? Melyik cselekményszálak, -elemek válnak hangsúlyossá a különböző 
értelmezésekben? 

 
„A regény nosztalgikus címe, Akik már nem leszünk sosem is utal arra az időbeli szakadékra, amely 
régi tekintetünk és a jelenlegi között megképződik, ez a jelentés árnyalódik, mikor kiderül, hogy a 
regényen belüli betétregényben is címként, méghozzá egy eszkatologikus jelenetet ábrázoló kép 
ironikus címeként jelenik meg. A képen egy kis zárt közösség, a betétregény szereplői foglalnak 
helyet az idők végén rendezett végső vacsorán, éppen úgy, mint Pilinszky Egyenes labirintusában, 
ahol nincs első és utolsó vendég, vagy éppen úgy, mint Emir Kusturica Underground című filmjét 
záró, eszkatologikus, darabokra szakadó jugoszláv lagziján. Az ironikus címadás, mely a kép 
tulajdonosától származik, aki így a kép keresztény-misztikus ikonográfiáját elérhetetlen utópiaként, 
örökre megközelíthetetlen sorslehetőségként értelmezi, vagyis a cím jelentéstartományát 
meghosszabbítja a múltból a jövőbe. A keretregény explicit és a betétregény implicit elbeszélője, 
Lente Bálint a regényzárlat költőien banális bölcsességében talál ideiglenes nyugvópontot a frissen 
szerzett traumatizáló tudás keltette érzelmi felindulásban: „Amire nem került sor, amit nem vettem 
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észre, amit túl későn tudtam meg, a maga módján semmivel sem valószerűtlenebb, és semmivel sem 
kevésbé az enyém, mint amiket eddig az életem részeinek hittem. Akik már nem leszünk sosem, épp 
annyira mi vagyunk, mint akiknek hisszük magunkat.” (Modor Bálint) 
 https://revizoronline.com/hu/cikk/7398/krusovszky-denes-akik-mar-nem-leszunk-sosem/ 
 
„A múltunk meghatározza, akik vagyunk, akár tudunk erről, akár nem. „Amire nem került sor, amit nem 
vettem észre, amit túl későn tudtam meg, a maga módján semmivel sem valószerűtlenebb és 
semmivel sem kevésbé az enyém, mint amiket eddig az életem részeinek hittem.” Lehet ezt 
félremagyarázni és valami jó dolognak tüntetni fel, mint ahogy Szigeti Júlia az Akik már nem leszünk 
sosemről készült kritikájában meg is teszi: „Számos helyen megjelenik a »ha másképp történt volna« 
utáni vágyakozás, ám a könyv címe ellenére mégis pozitív üzenettel zárul: »Akik már nem leszünk 
sosem, épp annyira mi vagyunk, mint akiknek hisszük magunkat«.” Eszerint a meg nem történt 
szerelmek valójában megtörténtek, és a lehetőségekkel, amiket nem választottunk végül mégis éltünk? 
Nem. 
Sokkal inkább arról van szó, hogy a meg nem történt szerelmek mint meg nem történtek lettek a 
miéink, traumaként, amely meghatározza azt, akik most vagyunk. 
Ez legfeljebb logikailag pozitív kijelentés, tartalmát tekintve rémisztő. A gondolat nem új, hiszen például 
ezen alapszik Freud pszichoanalitikája is. Az Akik már nem leszünk sosem ebből a nézőpontból a 
személyes és történelmi tudat vizsgálata. A vizsgálat lényege ezeknek a lehetséges traumáknak a 
felkutatása.” (Szigeti Bálint) 
https://www.kortarsonline.hu/aktual/krusovszky-denes-akik-mar-nem-leszunk-sosem.html25 
 
„A cím egy meg nem valósult életlehetőségre utal. Arra, hogy akár mások is lehettünk 
volna, de életünk egy bizonyos pontján máshogy alakultak a dolgok, és nem lettünk azok, 
akik lehettünk volna. És egy idő után az ember kénytelen belátni, hogy már sosem lesz 
az, aki egyszer akár még lehetett is volna. Ez nem rendkívüli belátás, hiszen az ember 
harminc körül kénytelen rádöbbenni, hogy már nem lesz belőle világklasszis focista, 
rocksztár, és nem tesz nagy matematikai felfedezést sem. Az emberi élet lehetőség-lét, 
tartják az egzisztencialista filozófusok, és ezek a lehetőségek a választás, a döntés által 
realizálódhatnak. Azáltal, hogy az ember az élet bizonyos fordulóin döntéseket hoz, és 
ezzel bizonyos lehetőségek mellett teszi le a voksát, melyek más bizonyos lehetőségeket 
kizárnak. Az emberi élet az idő haladtával egyre több meg nem valósult lehetőséget 
görget magával, egy csomó olyan lehetséges identitással, akik már nem leszünk, sosem.” 
(Deczki Sarolta: Bazi nagy magyar lagzi) http://www.muut.hu/archivum/29920 
 
„Krusovszky szövege nem csak arról szól, hogy saját történetünk elválaszthatatlan mások, szűkebb 
közösségek vagy a nagy történelmi események egyes elemeitől, hogy a privátba óhatatlanul 
beszüremkedik a nyilvános, hogy az emlékezet képlékeny, hogy a történelmi idő és a személyes idő 
hogyan íródik egymásra – erről mind szó van, de ennél többről is, a fő állítás ugyanis mégis csak az, 
hogy „Amire nem került sor, amit nem vettem észre, amit túl későn tudtam meg, a maga módján 
semmivel se valószerűtlenebb és semmivel sem kevésbé az enyém, mint amiket eddig az életem 
részének hittem.” (539.) 
Az Akik már nem leszünk sosem tehát nem csupán arra kíváncsi, hogy hogyan dolgozzuk fel azt, ami 
megtörtént, hogyan jön létre/képződik meg egy narratíva, és hogyan tudunk elmesélni egy lineáris 
történetet (ami valójában kaotikus és átláthatatlan eseménysorok egymásra rakódása), hogyan történik 
az értelemadás. Egyrészt úgy (állítja a regény), hogy felejtünk, másrészt úgy, hogy azokat a 
eseményeket, amikre emlékszünk, valami alapján elrendezzük, ezzel átláthatóbbá, birtokolhatóbbá, 
érthetőbbé és feldolgozhatóbbá tesszük, de akként is, hogy hogyan része az, mit kezdünk azzal, ami 
túl későn vagy sosem lett része ennek a történetnek, illetve azzal az időbeli repedéssel, késéssel, ami 

                                                
25 Az Elbeszélésmód 4. feladatában (18. oldal) tárgyalt cikkből. 



 
Készítette: Kertész Rita, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 

 
elválaszt ettől.” (Kész Orsolya) http://alfoldonline.hu/2019/04/kik-volnank-akkor/ 
 

Motívumok 1. 
Metaforikus címadás 

páros vagy csoportmunka (ppt 21. dia) 
AKIK MÁR IGEN 

 
A regény fejezeteinek címei, ahogy maga a mű felépítése is, első olvasásra sejtelmesek, a 
fejezetet olvasva azonban metaforikus tartalommal telítődnek, illetve sokszor meg is jelennek a 
szövegben. Az alábbi szemponttáblázat segítségével elemezzétek a címeket! 
 

 
 

mit sejtet? 
szövegbeli 

előfordulása 
lehetséges 

értelmezései 

Prológus (1990)     

  

Árnyékok a barlang 
falán (2013) 

    

  

A dzsinn (1986)     

  

Puha ütközetek 
(2013) 

    

  

Jövevényfolyók 
(2017) 
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Motívumok 2. 
Képek és hazugságok 

páros vagy csoportmunka26 (ppt 8-15. dia) 
AKIK MÁR IGEN 

 
„Minél tovább néztem a képet, annál hazugabbnak éreztem minden négyzetcentiméterét, és 

annál jobban tetszett az egész.” 
 

1. Mitől lehet hazug egy kép szerintetek? Gyűjtsetek minél több különböző ötletet! 
2. Nézzétek meg a debreceni pályaudvar várótermében található képet, amelyről az 

elbeszélő a fenti mondatot írja! Az alábbi linken jó minőségben találtok róla fotókat 
kinagyított részletekkel is: 
https://www.kozterkep.hu/2928/Debreceni_vasar_Debrecen_1961.html#vetito=11391 
 
a) Írjatok rövid (3-4 mondatos) képleírást róla (milyen helyszínen kiket ábrázol, 

milyennek láttatja a jelenetet, az alakokat, milyen hangulatot, gondolatokat sugall)! 
b) Miért érezheti hazugnak a képet az elbeszélő? És miért tetszhet ez neki? 

3. Osszátok meg a többi csoporttal a képleírásotokat és a 
meglátásaitokat! 

4. Olvassátok el a regényből az elbeszélő képleírását! 
(80-81.) 
a) Vessétek össze a saját leírásotokkal! Mire 

figyeltetek fel Ti, amire ő nem, és fordítva? Mit 
árulhat el a beszélőről az, hogy hogyan látja a 
váróteremben a képet? Miért érezheti 
hazugságnak szerintetek? 

b) Milyen élethelyzetben születik meg ez a képértelmezés az elbeszélőben? 
c) Keressétek ki a másik két olyan képzőművészeti alkotást a regényből, ami 

hasonlóan ambivalens érzéseket vált ki Lente Bálintból! Ott milyen életérzéshez 
kapcsolható a képek hatása? 

d) Domanovszky Endre27 képe a sgraffito eljárással készült. Olvassátok el az eljárás 
leírását, és fogalmazzátok meg, hogyan kapcsolható a regényhez, illetve Lente 
Bálint karakteréhez!28 
Sgraffito (graffito): díszítő eljárás, melyben egymásra felvitt különböző színű festékek vagy 
vakolatok felső rétegét precízen visszakaparják, kikarcolják, ami által előtűnik a mélyebben 
fekvő réteg színe.29 
 

                                                
26 Ráhangoló feladatnak is alkalmas bizonyos kérdések kihagyásával. Kifejezetten jó az Énkeresés 5. 
feladatának, a címértelmezésnek a bevezetésére. 
27 https://www.kieselbach.hu/muvesz/domanovszky-endre_428#/all;page:0,char:,limit:,view:grid 
28 „A regény írása közben nagyon erősen foglalkoztatott a különféle idősíkok egymáshoz való viszonya. 
Az a fajta egymásra épülés, amitől azt reméltem (illetve remélem), hogy mint egy külszíni fejtés, láthatóvá 
teszi a különböző anyagú és állagú rétegeit az időnek." 
https://konyves.blog.hu/2018/08/02/krusovszky_denes_az_elbizonytalanodas_es_az_onmagunkra_talala
s_korforgasa 
29 https://hu.wikipedia.org/wiki/Sgraffito  
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5. A betétregényben az ápoló Aszalós falán találkozik először az Ilona által festett 
csoportképpel. 
a) Olvassátok el újra ezt a részletet a regényből (244-245.), és beszéljétek meg, miért 

adja neki Aszalós először a Tévedés, majd az Akik már nem leszünk sosem címet! 
Hasonlítsátok össze Aszalós viszonyulását a csoportképhez és Lente Bálint 
viszonyulását a debreceni nagyállomás faliképéhez! 

b) Ilona festményének leírásával többször is találkozunk a regényben. Hasonlítsátok 
össze a három leírást! Miben különböznek, és ez összefüggésbe hozható-e azzal, 
hogy kinek a szemszögéből látjuk a képet? 
 

„Az óra mellett a falon egy festmény függött, és 
ahogy átsiklott rajta a férfi tekintete, mint mindig, 
most is elfogta az otthonos szomorúság. Egy 
erdei tisztáson felállított hosszú asztalt ült körbe 
rajta egy különös társaság, csupa gyerektestű, 
felnőttfejű alak, tarka nyári ruhában. Ügyetlen 
vízfestmény volt, a felesége sokáig nem is 
értette, miért ragaszkodik hozzá annyira, de egy 
idő után ő is megszokta, és nem piszkálta vele 
többet a férfit.” (13-14.) 

 

„Az ápoló rávilágított a képre, aztán fölállt, és 
szótlanul tett néhány lépést felé. A művész 
stílusát természetesen rögtön felismerte, mint 
ahogy azt is azonnal elismerően nyugtázta 
magában, hogy ez a darab bizony a 
legsikerültebb munkák közül való. (…) 
Valamiféle ünnepi étkezést ábrázolt a festmény; 
magas, burjánzó lombú fákkal körbevett 
tisztáson egy hosszú asztal körül ültek tarka, 
nyári ruhában az apró emberalakok. Az asztal 
roskadásig volt rakva a legkülönfélébb ételekkel. 
Az ápoló egy-egy egészben sült malacot és 
csirkét tudott beazonosítani, meg néhány 
kosarat szőlővel, almával és szilvával tele. A 
tányérok között nyurga poharak sorakoztak, az 
asztal lába mellé pedig egy hasas demizson volt 
támasztva.” (244.) 

  

„A pár feje fölött egy festmény függött a falon, 
kissé életlenül látszott, de nagyjából ki tudtam 
venni; apró testű, nagyfejű gyerekalakok ültek 
körül egy hosszú kerti asztalt. Különös kép volt, 
annak ellenére, hogy élénk színekkel festették 
meg, volt benne valami komorság.” (518-519.) 
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Motívumok 3. 
Visszatérő motívumok, képek, helyek 

egyéni munka, egy projekt részfeladata (ppt 22-30. 
dia) 

AKIK MÁR IGEN 

 
A regényben több visszatérő motívum, kép is előfordul. Ezek egyrészt hangulatokhoz, 
életérzésekhez kötődnek, másrészt sokszor a különböző cselekményszálak közötti 
kapcsolóelemként is szolgálnak. Az alábbiakban megtalálod ezeknek egy előfordulását a 
regényből, a te feladatod, hogy keresd ki a regényből, hol máshol kerülnek még elő, és 
fogalmazd meg, milyen érzés kapcsolható a képekhez, motívumokhoz, hogyan teremtenek 
kapcsolatot a regény különböző pontjai között, hogyan építhetők be a regény értelmezésébe. 
 

„Egy pillanatra lehajtottam a fejem és 
behunytam a szememet is, úgy susogtak 
körülöttem az emberek, akárha egy sűrű nádas 
közepén találtam volna magam. Olyan érzésem 
támadt, mintha lassan süllyednék is, és az 
iszappá váló betonpadló már a bokámig érne, 
belecsorogna nyári cipőmbe, átnedvesítené a 
nadrágom szárát, és ellenállhatatlanul húzna 
maga felé.” (27.) 

  

   

  

„Megállt egy zebránál, balról kínos 
vánszorgással egy dugig pakolt Zsiguli 
közelített, s mire elhaladt előtte, egész kis 
tumultus alakult ki az ápoló körül. Hiszen 
szombat van, fogta föl végül; a piaci délelőtt 
végeztével megindultak hazafelé az emberek. 
(…) A délelőtt zümmögése egyre távolabbról 
hallatszott már, a kései piacozók is hazaértek, a 
konyhákban pedig takarékra vették a leves alatt 
a gázt.” (266-267.) 

   

  

„Mielőtt a biciklijét eloldozta volna, a sarki 
újságosbódéhoz sétált, és a lapok címlapjait 
böngészte; volt ott szó országos 
békegyűlésekről, Kaya Erdem budapesti 
látogatásáról, Szergej Szokolov napiparancsáról 
és egy jövőbeli Gorbacsov–Reagan-találkozó 
tervéről is, de az atomreaktorról semmi.” (267.) 

   

„A vastüdő pumpája lassú fújtatással járt a benti 
sötétben, s úgy, hogy látvány nem társult 
hozzá, még magától értetődőbb erővel töltötte ki 
a kis helyiség minden négyzetcentiméterét a 
monoton hang. Mintha nem is egy gép, hanem 
maga a sötét pulzált volna odabent.” (226.) 

  



 
Készítette: Kertész Rita, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 

 
   
„Amennyire tudta, óvatosan nyomta le a 
lötyögős alumíniumkilincset, és lélegzetét 
visszatartva lesett be az ajtórésen. (…) Aszalós 
feje oldalra fordulva hevert mozdulatlanul a gép 
nyílásában, de nem lehetett elég jól rálátni az 
ajtóból ahhoz, hogy a férfi biztosan 
megállapíthassa, alszik-e.” (178.) 

  

   

„Aszalósnak éveken keresztül, nagyjából 
kiszámítható időnként volt egy visszatérő álma.” 
(163-165.) 

  

   

  

„Hiába volt csípős a kora reggeli levegő, már 
akkor is érezni lehetett, hogy egy forró nap 
következik, amikor a bicikli pedálját taposva 
suhant a munkahelye felé. (…) Az utca elején 
három vérszilva állt, szerette ezeket a fákat, 
különösen, amikor virágoztak, és olyan sűrű volt 
az illatuk, mintha valami vattafelhőn kéne 
keresztültekernie.” (145.) 

   
„Néhány percig bámulhattam csak így, hamar 
elkezdett leragadni a szemem, tulajdonképpen 
a kávét is feleslegesen ittam meg, nem sokat 
használt. Sejtettem, hogy így lesz, már akkor is, 
amikor megvettem, és valójában nem is azt 
vártam tőle, hogy ébren tartson, egyszerűen 
csak ahhoz kellett, hogy elhitesse velem pár 
percig, a peronon toporgó normális emberekhez 
hasonlóan én is tartom a reggeli rutint.” (32.) 

  

   

  

„A kapu hangos csattanással zárult be mögötte, 
de addigra ő már ismét a nyeregben ült, és az 
épülethez vezető fasor mentén gurult végig. (…) 
Befordult az épület sarkán, és ugyanazzal a 
lendülettel gördült el az oldalszárny csukott 
spalettájú ablakai alatt. (…) Egyszerűbb lett 
volna a hátsó ajtón bemennie…” (146-147.) 
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Motívumok 4. 
Titkok 

páros vagy csoportmunka 
AKIK MÁR IGEN 

 
A regényben visszatérő motívum, ahogy egy-egy szereplő megosztja régóta magában tartott 
titkát. 

A. Gyűjtsétek össze ezeket a titkokat, és bizonyítsátok be, hogy valójában végül mindegyik 
Lente Bálint karakterével kapcsolatban nyeri el értelmét. 

B. Hasonlítsátok össze, milyennek ábrázolja a regény Aszalóst és Bálint apját, miközben 
éppen a titkukat mondják el! A beszédmódjuk és fizikai állapotuk hogyan hozható 
kapcsolatba azzal, hogy éppen miről beszélnek? 

 

Motívumok 4. 
Az idő 

idézetkártyák páros vagy csoportmunkában (ppt 31. 
dia) 

AKIK MÁR IGEN 

 

Az idő visszatérő motívuma a regénynek, az énelbeszélő gyakran beleszövi gondolatait róla 
önértelmezésébe, világértelmezésébe is. 
 Válasszatok az alábbiak közül egy-egy idézetet, és próbáljátok kitalálni, hogy az adott 

gondolat az időről a regény melyik pillanataiban fogalmazódhat meg! (A beszélő 
élethelyzete, a helyszín és a beszélő ahhoz való viszonyulása mentén válogassatok!) 

 Osszátok meg egymással az idézeteket és az ötleteiteket! 

 Keressétek ki együtt a valós szövegrészeket, és olvassátok el az idézet szövegkörnyezetét! 
Vitassátok meg, hogy az adott (élet)helyzetben mi válthatta ki az adott gondolatot a 
beszélőből! 

 Gyűjtsetek ti is hasonló idézeteket a regényből! 
 

„Az időhurok, ami fogva tartotta a 
törzsvendégeket, engem is körbekerített 
egy pillanatra, s a lassúság ígéretét 
zizegte. Időről időre elkapott ez az érzés, 
a legkiszámíthatatlanabb helyeken, mint 
egy váratlan suttogás a tarkómon, egy 
valahonnan ismerős hang, amit mégsem 
tudok megnyugtatóan beazonosítani, és 
ami azt bizonygatja, hogy így is lehetne 
élni, hogy ez is boldogulás lenne, és elég 
volna hozzá annyi, hogy odahúzzak 
magamnak is egy kopott bárszéket.” (51-
52.) 

 

„A légvédelmi tornyok ezer és ezer tonnás 
jelenlétével dacolva mintha az összes 
törékeny pad, fa, bokor és lugas azt próbálta 
volna valahogy bebizonyítani, hogy az idő 
kihagyásokkal is folytatható, hogy 
visszatérhetünk oda, ahol még minden 
rendben volt, vagy legalábbis az, amire 
emlékszünk belőle, amire emlékezni akarunk, 
az igen, és onnan ismét nekifuthatunk a 
jövőnek.” (520.) 

   
„Mintha az idő visszafelé nem 
ugyanazokkal a durva vésőkkel dolgozna, 
amikkel a jelent farigcsálja.” (108.)  

 „Mintha az idő üres lenne, de én az időnek 
ezekben a kihagyásaiban érzem a 
legboldogabbnak magam.” (120.) 
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V. A regényről - a feladatok lehetséges megoldásai 

 
Az Akik már nem leszünk sosem Krusovszky Dénes első regénye, amely a 2018-as 

könyvhétre jelent meg. A regény akkora közönségsikert aratott, hogy 2019 elején újra kellett 
nyomni. A regényről megjelent recenziók, kritikák is többnyire méltatják a művet, ugyanakkor a 
szakmai köröket megosztja (ld. pl. az És-kvartett beszélgetése30). 

Számos cikk jelent meg, amely elemzi a regényt különböző szempontok alapján, ezek 
részleteit a feladatokban is felhasználtam, linkjeiket pedig az irodalomjegyzékben is megadtam, 
ezért itt most nem a regény klasszikus értelemben vett elemzését írom meg, hanem a feladatok 
kérdésfelvetései mentén haladok. 

 
Ráhangoló feladatok és részletolvasás 
A könyv felépítése, fokozatos építkezése első olvasásakor feszültségteremtő erővel bír, ezért 

az előzetes feladatoknál érdemes figyelni arra, hogy ne sokat áruljunk el a cselekményből. A 
mű több olyan kérdéskört érint, amely motiváló lehet a diákolvasókra, ezeket érdemes kiemelni. 
A recepcióban is egyik legfőbb erényeként ismerik el, hogy saját korunkról szól, a mai ember 
életterében játszódik ismerős helyszíneken, ismerős problémákkal és élethelyzetekben. A 
szöveg nyelvezete sokszor erősen lírai, ami egyrészt köthető a szerző költőségéhez, másrészt 
viszont a mű erősen önreflektív hangütésének is fontos eleme. Az énkereső elbeszélő érzései 
sokszor hangsúlyosan a terek, napszakok hangulatfestő leírásai által jelennek meg. Emellett 
meghatározó motívum az utazás, úton levés vagy az indulásokat megelőző céltalanság, az 
útkeresés. Sokszor maga az utazás helyzete az, ami a visszaemlékező tudatfolyamokat kiváltja. 
Ezekből ismerjük meg az énelbeszélő befelé forduló jellemét, bizonytalan személyiségét, az 
állandó menekülési vágyát nem csak a kínos helyzetekből, de általában az emberektől is. 

A 2. fejezet első része a hazautazás motívumával zárul, ami sejteti, hogy az addig 
megismert, időbeli ugrálásoktól szaggatott, visszaemlékező szerkesztésmód a regény további 
részében is jellemző lesz, hogy az újra látott helyek és emberek által keltett emlékezési 
folyamat az énkeresés fontos forrása lesz. Ehhez kapcsolható a borítóképen kiemelt 
magnókazetta motívuma is, amely a múltból rögzít pillanatokat, őriz meg személyes emlékeket. 
És a mai generációnak már csak a múltból ismert technikai eszközként a családi emlékeket is 
jelentheti – és ahogy ez a regényben később kiderül, közösségi emléket is rögzíthet. A kazetta 
által rögzített hang sokkal közvetlenebb kapcsolatot teremthet a hallgatóval, mint egy írásos 
forrás, ugyanakkor a gondolatok, emlékek végérvényesen formába öntődnek, kimondódnak a 
rögzítés által. 

Szintén az énkeresés motívumához köthető a régi barátainkkal, ismerőseinkkel való 
találkozás, amely felszínre hozza a régi ént, elbizonytalanítva ezáltal a jelenlegi (alakulóban 
lévő) énképet. 

 
Szerkezet 

                                                
30 https://www.youtube.com/watch?v=aL-65qhClug 
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A regény egészében és részeiben is szaggatottan, időbeli ugrálásokkal építkezik: a múlt 

időben elmesélt jelenetek pillanatait meg-megszakítja egy visszaemlékezés, amely vagy az 
adott helyzet közvetlen előzményeit beszéli el, vagy az adott helyzetből fakadó, az 
önelemzéshez, útkereséshez kapcsolódó régebbi emlékképeket idézi fel. A linearitás helyett az 
elbeszélés emlékezést tükröző felépítésének lehetősége magában a szövegben is tematizálódik 
(531-532.), és a makroszerkezet szintjén is érvényesül, ahol a regény legterjedelmesebb 
cselekményszálát, a 2013-as hazautazást szakítja meg a betétregény, azon a ponton, ahol a 
tüdőgondozó helyszíne és a kazetta előkerül. Ezt az egységet öleli körül a Prológus (1990) és a 
záró fejezet, amelyben minden addig lezáratlan szálat elvarr az elbeszélő. A különböző 
szereplőkkel játszódó fejezeteket a helyszínek, tárgyak kötik egymáshoz: a 2. fejezet végén 
Bálinték az elhagyatott tüdőgondozóba mennek, ahová az ápoló indul a 3. fejezet elején; itt 
végül kiderül, mit jelent a kazettán a felirat, és hogy az 1956-os hajdúvágási eseményeknek 
nem csak dicsőséges oldala volt, majd visszatérünk a kazetta hallgatása utáni álomból ébredő 
Bálinthoz a 4. fejezetben, ahol megjelenik az ’56-os emlékmű is. A Prológus végén másfajta 
kötőelem jelenik meg a hirtelen megszólaló énelbeszélővel. (Ami szintén fontos jellemzője a 
makroszerkezet szintjén tapasztalható szaggatottságnak. Erről a narratív technikáról 
részletesen szó van a Szerkezet és narratív horog című feladatsorban (14. oldal), és az ott is 
idézett kritikákban31.) A helyszínek által kapcsolódó részekben a terekhez köthető tárgyak, 
illetve hangulatok is erősítik az egymásra utalást (a tüdőgondozó leírásakor mindkét korban 
megjelenik a fasor, a spaletták, a hátsó kapu stb.), a karakterek különböző időbeli megjelenéseit 
pedig a hozzájuk fűződő szokások állítják párhuzamba (az ápoló két munkába indulása az 1. és 
a 3. fejezet elején, az előző estéről maradt kávé és a hideg víz elemével is megerősítve; Bálint 
éjszakázásai és ébredései, a barátnők megismerése mindkétszer házibuliban, az esküvő és az 
osztálytalálkozó). Ezek nem minden esetben tekinthetők motívumnak, de akkor is olyan 
kapcsolódási pontok a regényben, amelyekre érdemes rámutatni (Motívumok 3. feladat, 40. 
oldal). 

Az emlékezés, útkeresés tematikáján belül a beszélőt és a neki fontossá váló ápoló alakját 
sokszor a céltalanság, a magára hagyatottság állapotában látjuk, ahogyan sodródnak az 
eseményekkel. Ehhez a lélekállapothoz kapcsolható a regény erős hangulatisága, a zenék, a 
sivár, rideg vagy lepusztult terek, a külvárosi képek és a velük szembenálló záró rész bécsi 
vagy akár soproni terei és városképei. Szintén a hangulatiságot erősíti az adott helyszínekhez 
kötődő évszak, a szélsőséges időjárás, azaz nyomasztó és álmosító forróság a kelet-
magyarországi helyszíneken és a kijózanítóan hideg tél Sopronban. Ezekhez képest is köztes 
állapotot jelenít meg a betétregény tavaszi légköre, és a Prológus, ahol az áprilisi időpont 
helyett a mindent felülíró fejfájás a meghatározó. Ez utóbbi helyszín inkább metaforikus 
távolságával illeszkedik a játéktérbe. Ahogyan a megjelenített korszakok közül is kilóg például a 
vegyes házaspár és az elfogadó vallás motívumai által. A közép-európai helyszínek egyrészt a 
2010-es évek közhangulatát tükrözik, és Bécs ebben is élesen szembeállítódik a magyar 
viszonyokkal, másrészt főleg a hajdúvágási helyszínhez köthetően megjelenik az előző 

                                                
31 http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/15672/a-kritikai-realizmus-jelentosege-ma 
31 https://www.es.hu/cikk/2019-03-29/szollath-david/legyen-a-regenyed-jobb-mint-a-netflix-.html 
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generációk életében meghatározó korszellem. Végül mindez Lente Bálint személyiségében 
rakódik le: Aszalós 1956-os története összekapcsolódik Bálint fiatalkorának közösségével több 
ponton is (a kisközösségi történelem elhallgatásai, a mutyizás a város vezetőivel, saját 
generációjának nemtörődömsége), az 1986-os szálban egyrészt a légzésbénultak 
életlehetőségeivel szembesül, de talán még fontosabb személyes kapcsolódási pont, hogy apja 
generációjának fiatalkorába csöppen, az akkori bizalmatlan, elhallgatásokkal teli közeget ismeri 
meg (az ápoló és Marosi doktornő kapcsolata, a napilapokból a Kádár-korszak politikai 
kommunikációja). 

 
Elbeszélésmód 
A regény nagy részét az egyes szám első személyű elbeszélő uralja, a 2., 4. és 5. fejezetben 

végig Lente Bálint nézőpontja érvényesül. Az énelbeszélő már az első fejezet végén 
megjelenik, és rögtön érződik személyes kötődése az ábrázolt karakterhez („Úgy szeretném 
képzelni, hogy boldog volt, amikor…” 18.), bár megmagyarázatlan marad. Ettől eltekintve az 1. 
fejezetben egyes szám harmadik személyű elbeszélésmód érvényesül, ami többnyire „a férfi” 
nézőpontját mutatja, de a sejtetés, feszültségkeltés érdekében van, hogy ettől eltér (pl. a 
festmény leírása sokkal inkább a feleség feltételezhető nézőpontjából történik, persze egy olyan 
tudatfolyamban, ami a lakásban a képet megpillantó férfi fejében zajlik – ld. ehhez Motívumok 2. 
feladat/5.b 39-40. oldal).  

A betétregényben átvált az elbeszélésmód egyes szám harmadik személybe, a nézőpont 
pedig többnyire az ápoló férfié, akinek a nevét itt sem tudjuk meg, csupán a férfi megjelölés 
mellett megjelenik a figura másik meghatározó attribútuma, a foglalkozása. És bár a többi 
szereplővel, például a betegekkel való párbeszédek során csak az ápoló érzéseiről, 
gondolatairól tudósít az elbeszélő, bizonyos részekben más nézőpontok is megjelenhetnek, 
például a speciálisan kialakított környezetet magyarázó részeknél (pl. a fürdőhelyiség 
berendezése (207-208.), vagy amikor Ágnes fürdetése közben megfogalmazódik, miben más, 
ahogyan ő bánik a betegekkel („A legtöbb beteghordozó és ápoló, amikor emelt, kilókat emelt, 
és testrészeket, tömeget, magatehetetlen húst. A férfi iránt azonban valósággal rajongtak a 
betegek, mert az ő mozdulataiból valahogy hiányzott az erőlködés. ….” 208-209.), ugyanis itt 
inkább a betegek közösségének hangját emeli ki az elbeszélő. (Azt viszont elővigyázatosan 
előkészíti a bizonytalankodó megfogalmazás, hogy nem Ágnes gondolatait halljuk: „Ágnes 
szinte úgy érezhette” 208.) Az ápoló történetében az időbeli ugrások mértéke sokkal kisebb, 
mint az énelbeszélős fejezetekben: csak a gondozó falai között töltött alig több mint egy éven 
belül mozog, inkább csak a napok szintjén érvényesül a szaggatott előadásmód, bár ott is 
inkább csak a részeken belüli narratív horog technikájára ismerhetünk rá, a kezdés után a 
részek általában lineárisan mesélik el az aznap történteket. Az ápolóról és Aszalós kivételével a 
többi szereplőről is keveset tudunk meg, csak a gondozón belüli életük, történetük kerül szóba. 
Szemben a Lente Bálinthoz fiatalkora óta közel álló szereplőkről, akiknek lassanként teljes 
történetét megismerhetjük (az anya, az apa, Tuba, Juli – a testvére kevésbé hangsúlyos), illetve 
az előéletük megismerése által viselkedésük is értelmezhetővé válik. A betétregényben az 
egyetlen ilyen szereplő Aszalós, az ő másokat elutasító személyiségének felfejtése a fő 
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cselekményszál, így még hangsúlyosabb, hogy a kazettára mondott története által ő is egy 
másodlagos énelbeszélő a regényben. 

A regény zárlatából következően feltételezhető, hogy az ápoló nézőpontját egyes szám 
harmadik személyben bemutató elbeszélő tulajdonképpen Lenke Bálint, az énelbeszélő, aki írja 
a könyvét, ugyanakkor fontos, hogy az elbeszélésmód a betétregényben abban is különbözik, 
hogy semmiféle önreflexió nem jelenik meg benne szemben a kezdő fejezet végével és az 
ezekben bővelkedő többi résszel, márpedig a regényben hangsúlyos az énelbeszélő családi 
érintettsége, kötődése a betét történetéhez, és a 2010-es évek cselekményében megismert 
karakter önreflektív és vallomásos beszédmódja sem egyeztethető össze ezzel. Így nem 
kezelhetjük ezt a részt is csak és kizárólag Lente Bálint elbeszélésének, bár tekintve, hogy a 
szereplő világlátása változásokon megy át, mégis lehet az immár felnőtt gondolkozású szereplő 
írásának tekinteni. Ebben a folyamatban akkor viszont az is fontos jelenség, hogy a hangját és 
témát is nehezen találó újságíró, aki megtanul figyelmessé válni mint magánember is, a 
regényírás által lesz végül képes úgy elbeszélni valamit, hogy azt eltávolítsa saját énjétől. A két 
elbeszélőt a környezet ábrázolásának kifejezőeszközei (megszemélyesítések, metonímiák, 
hasonlatok) is összekötik (ld. Elbeszélésmód 2. feladat 17. oldal), a természeti elemek, a tárgyi 
környezet, illetve maguk a gondozóban megjelenő gépek jelenléte sokszor sokkal erőteljesebb, 
mint az emberalakoké (például az utcán vagy egy kávézóban), ami viszont az ábrázolt 
karakterek életérzéséhez, a regényben megjelenő világlátáshoz kötődik erősen, így az 
elbeszélők azonosítása helyett sokkal inkább a szöveg konstruáltságához köthető. 

„Lehetséges voltaképpen egy olyan olvasat is, mely szerint az Akik már nem leszünk sosem 
regény a regényben32. Ezt erősíti rögtön az ajánlás is T. B.-nek, aki ugyanannyira lehet Turóczi 
Balázs, azaz Tuba, Bálint fiatalkori barátja (és ha ezt Lente Bálint írja, ki másnak is ajánlhatná), 
mint a mindenkori Tubák, vagy akárki más a szöveguniverzumon kívül. Krusovszky azonban 
tudatosan bizonytalanít el több ponton, például Lente Zoli élettörténetével és az Aszalós 
halálában betöltött szerepével vagy a regény keletkezésével kapcsolatban. Erre eszközül 
egyrészt a fikcióképzés különböző alakzatai szolgálnak, például a többszörös áttétel mint 
távolító gesztus, amelyek folyamatosan a szöveg konstruált voltát hangsúlyozzák.” (Kész 
Orsolya: Kik volnánk akkor33) 

 
Műfaj 
A regény Lente Bálint útkeresésének középpontba állításával leginkább a nevelődési regény 

műfajához áll közel. Személyiségének formálódása (ahogyan a csak magára figyelő, a társas 
kapcsolatokból és kínos helyzetekből menekülő, bizonytalan férfiből olyan ember lesz, aki 
belátja, hogy a másokra figyelés és az empátia a kulcsa a saját énnel való megbékülésnek is), a 
visszatekintések révén már végzős gimnazista korától követhető, viszont a legfontosabb 
momentumai az énkeresésnek a 2013-as hazautazással indulnak, hiszen a múltbeli 
magatartásával, annak következményeivel itt szembesül folyamatosan. Miközben kortársai 

                                                
32 A szerző arra az olvasatra utal, mely szerint maga a regény a saját születését tematizálja, 
33 http://alfoldonline.hu/2019/04/kik-volnank-akkor/ 
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sorstörténetei is hatnak rá (emiatt tekinthető generációs regénynek is34), szembesülnie kell 
olyan eseményekkel is, amelyekről csak most hall. Ezek egyrészt a személyes emlékeit írják 
felül (Juli abortusza, Tuba homoszexualitása), másrészt a közösségről, lakóhelyről alkotott 
addigi képét (Ákosék hatalomátvételi tervei, a tüdőgondozó lepusztulása, története, a 
hajdúvágási ’56-os pogrom). Zoli nagybátyja, az ápoló története is így épül be saját 
énkeresésébe, és az apjával való távolságtartó kapcsolat miatt válik olyan hangsúlyossá 
számára. A betétregény kora a szülők generációjának egyes problémáit tematizálja, az ’56-os 
forradalmi események pedig mindkét másik generációval szemben (a Kádár-korszak 
elhallgatásokkal teli, bizalmatlan közege, illetve a mai harmincas generáció otthontalansága, 
céltalansága) egy olyan különleges pillanatot emelnek ki, amikor az emberek forradalom 
formájában kiálltak céljaikért, persze ennek az árnyoldala hangsúlyosabb, de a generációk 
lehetőségeinek összevetésekor fontos szempont, hogy van-e éppen miért küzdeni, hogy a 
történelmi vagy közösségi helyzet mutat-e utat az egyén számára, magukkal ragadják-e az 
események, vagy magától kell megtalálnia a személyes motivációit, esetleg másokkal együtt 
beletörődni a kilátástalanságba. (A generációs problématikához kapcsolódva építi bele 
kritikájába Szolláth Dávid a dezillúziós regény műfaját35, amivel kapcsolatos ellenérveit Arató 
László fejtette ki az ÉS-kvartett beszélgetésén36.) Az, hogy Bálint és néhány kortársa ilyen 
kiábrándult, és nem találják a helyüket, általánosítható, hiszen több olyan életút is részletesen 
megjelenik, ahol ennek felismerhetőek az okai a korban, ugyanakkor nem feltétlenül kell 
generációs problémaként tekinteni erre, hiszen ezt ellenpontozzák például a hajdúvágási 
karrierépítő fiatalok. Bizonyos társadalmi helyzethez talán jobban köthetőek ezek a jelenségek 
(orvosok, újságírók, perifériára szorulók), tehát itt megint a saját kor és az ahhoz való viszony 
tematizálódik inkább. 

A mű, ahogy eddig is láttunk, párbeszédbe hoz különböző korokat, ám nem ezeknek a 
koroknak a megjelenítése áll a középpontban, így történelmi regénynek nehezen tekinthető. 
Mindemellett az adott korok hiteles ábrázolásának szándéka egyértelműen érezhető: "Aztán 
meg-meg kellett torpannom néha, és írás helyett jobban beleásni magam bizonyos dolgokba. 
Nem szerettem volna félvállról venni a részleteket, tehát, ha arról volt szó, hogy milyen nyugati 
autója lehetett egy vidéki főorvosnak 1986-ban, akkor régi Merkúr-listákat kezdtem böngészni. 
Ha az volt a kérdés, hogyan beszéltek a légcsőmetszettek, akkor orvosi cikkeket olvastam egy 
ideig, és így tovább"37 (Krusovszky Dénes) 

Az ’56-os rész történelemszemléletet tekintve is az egyén nézőpontjából megélt történelem a 
hangsúlyos, illetve az, hogy semmilyen történelmi eseményről sem ad kielégítő képet a 
sematikus-hivatalos történelemszemlélet, valamint az, ahogyan az események, a tömeg, a 
közös ellenségkép magával tudja rántani az embert. Ennek érzékeltetésére alkalmas leginkább 

                                                
34 http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/15672/a-kritikai-realizmus-jelentosege-ma 
35 http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/15672/a-kritikai-realizmus-jelentosege-ma 
36 https://www.youtube.com/watch?v=aL-65qhClug 
37 https://litera.hu/magazin/interju/krusovszky-denes-az-onmagat-szabadnak-elkepzelni-vagyo-
emberrol.html 



 
Készítette: Kertész Rita, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 

 
a gyermeki nézőpont, amely naivitása által könnyebben megjeleníthető az emberek érzelmi 
indíttatású agressziója is. 

 
Motívumok 
A regényben többször visszatérő motívumok az énkeresés köré rendeződnek. Az utazás 

(pályaudvarok), ébren töltött éjszakák (kocsmák) és ébredések, álmok az útkeresés és 
önértelmezés folyamatához kapcsolódnak. Ahogyan az otthontalanság, tehetetlenség; 
céltalanság, menekülés is az önmagát kereső személyiség életérzései. Ezekhez az érzésekhez 
és a szerkezetnél tárgyalt kötőelemként szolgáló képekhez kapcsolódik a Motívumok 3. feladat, 
amely lehetséges megoldásai a következők: 

 sűrű nádas, süllyedés (27. kocsmában) - Bálint álma 64. 
 piac 249. – 266. 
 napilapok, Kádár-kor, Csernobil 241. – 267. 
 sötétség, homály 226. – 234 , és a belépések Aszalóshoz, esetleg párhuzam az alvó 

feleségekkel 
 álmok (Aszalós, Bálint, majd a végén az apja) 
 napkezdések (munkába menet), ébredések (nehéz ébredés, fejfájás, alváshiány, 

éjszakai ébrenlét - nappali álomkór), ellentétben a betegek napirendjével: 187-8. 
 a közös helyszíneket (itt: gondozó) összekapcsoló elemek 131-132. – 146-147. 
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