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kasz az egykorinak látszólag szabadabb, kette-
jük viszonyában kiegyensúlyozottabb, az idô 
múlása folytán is érettebb második, térben és 
lehetôségekben kiterjeszkedôbb lejátszódása. 
Az elsô periódus az „örökké” periódusa volt, az 
ismétlô-eltérô második a „mindörökké” felfo-
kozottságáé. S lesz még egy harmadik is. 

Ha visszatérünk a professzorhoz, egyben 
Adél hoz is visszatérünk, hiszen – ez a könyv 
tarka társadalmi-történelmi közeg(ek)be ágya-
zott, mégis inkább perszonális logikájú, inkább 
érzelmi, mint tudati sugalmazása – ôk ketten 
egyek voltak, majd újra egyek lettek. Szétfeslett 
szerelmük nádlija, megváltó ellentételezése a 
kötés: a házasságkötés. A MINDÖRÖKKÉ a profesz-
szor és Adél marosvásárhelyi esküvôjének napja 
felé tart, a kivételes nap felé, amelyre fél Ka lo-
taszeg „felutazik” buszokkal, ha már beletö-
rôdtek a nem fiatal férj leánykérésébe. Ennél 
egy tapodtat se lépjünk tovább, mert a regény 
legjobb, legjelentékenyebb, legkarakteresebben 
jellegadó – mindössze hat-hét lapos, elválasztó 
csillag után olvasható, befejezô – része. Mond-
hatni: egy szerelemnyomozás egyedi detektív-
regényének megoldó-feltáró, visszamenôleg is 
értelmezô lezárása. Nem árulhatjuk el tehát, 
miért nagyszerû az utolsó mondat, mely úgy 
epilóg, hogy ugyanakkor prológ, s hogy mely 
tulajdonnév a regény legutolsó szava.

Amikor az olvasó idáig ér, egyetlen végigpil-
lantással visszacikázóan újra felmérve a közel 
há romszáz regényoldalt, mondja majd ki a MIND-
ÖRÖKKÉ-re az áment.

Tarján Tamás 

AMIKOR A MADARAK 
MIND ELREPÜLNEK

Alice Munro: Drága élet
Fordította Mesterházi Mónika
Park Könyvkiadó, 2014. 320 oldal, 3900 Ft

„Tulajdonképpen az álom eléggé hasonlított a van-
couveri idôjárásra – valami gyászos vágyakozás volt, 
valami esôs, álmos szomorúság, szívre nehezedô teher” 
– írja új kötete egyik hôsérôl Alice Munro. Ha 
pedig azt is hozzátesszük, hogy egy fiatal nôrôl 
van szó, aki egy kanadai városban él, és a házi-

munka meg a gyereknevelés mellett verseket 
ír, máris benne vagyunk a Munro-világ sûrûjé-
ben. Ott, ahol a leghétköznapibb, legtriviálisabb 
tevékenységek megjelenítése is bármikor súlyos, 
sorsfordító következményekkel járhat, ahol a 
nagytakarítással járó felfordulás közepén is be-
léphet a házba egy angyal, és nem tudni, jót 
vagy rosszat jelent-e ez a felmosóveder felett 
görnyedônek.

Az 1931-ben született, 1968 óta rendszere-
sen publikáló Alice Munro a 2013-ban neki ítélt 
irodalmi Nobel-díjig azok közé az írók közé tar-
tozott, akiknek a neve mellé odatapadt a „mél-
tánytalanul kevéssé ismert” jelzô, akit újra és 
újra „felfedeznek” az olvasók. Ahogy az ugyan-
csak kanadai írótárs, Margaret Atwood írta: „...
hirtelen elôugrik a tortából – Meglepetés! –, aztán 
kénytelen újra és újra elôugrani.”

A rövidpróza nagymesterének kikiáltott Alice 
Munro azonban nem egészen a semmibôl lép 
elô, még ha a magyar olvasó némi joggal érez-
hette is így, hiszen magyar fordításban elôször 
2006-ban jelent meg SZERET, NEM SZERET címen 
novelláskötete. Harmincnyolc évvel az egyéb-
ként viszonylag késôi írói débu után. A fordítás 
alapjául szolgáló HATESHIP, COURTSHIP, FRIEND-
SHIP, LOVESHIP, MARRIAGE címet viselô eredeti 
kötet Munro tizedik novelláskötete volt, meg-
jelenéséig (2001) szerzôje számtalan rangos iro-
dalmi díjat nyert, a Nemzetközi Man Bookert 
beleértve. Mintegy a késôi felfedezést „kárpó-
tolva” a Park Könyvkiadó jóvoltából jelenleg 
Munro hét kötete olvasható magyarul, az elsô 
Borbás Mária, a többi Mesterházi Mónika for-
dításában.*

Munro ama prózaírók közé tartozik, akiknek 
a stílusa, témavilága pályája során viszonylag 
egységes. Bár egyes kötetei (elsôsorban az ASSZO-
NYOK, LÁNYOK ÉLETE) olvashatók lazán összefûzött 
epizódokból álló regényként, végsô soron a rö-
vidpróza mestere, aki teljes pályája során kitar-
tott a mûfaj mellett, attól függetlenül, hogy a 
kritika sokszor a terjedelmet összetéveszti a mi-
nôséggel, és a novellát a majdani regény elô-

* SZERET, NEM SZERET (2006), CSEND, VÉTKEK, SZENVEDÉLY 
(2007), EGY JÓRAVALÓ NÔ SZERELME (2008), ASSZONYOK, 
LÁNYOK ÉLETE (2009), MENNYI BOLDOGSÁG! (2011), HÁROM 
TÖRTÉNET (2013), DRÁGA ÉLET (2014). A továbbiakban 
azok a novellák, amelyek mellett nem szerepel a ma-
gyar fordításban való megjelenésük dátuma, a 2014-
es DRÁGA ÉLET címû kötetbôl származnak.
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futárának tekinti. Munro írásai novellának, el-
beszélésnek egyáltalán nem rövidek (inkább 
kisregény terjedelmûek), és rendkívül sûrû szö-
 vésûek. Mindegyikben ott van egy-egy nagyre-
gény lehetôsége, egy-egy pár mondatra megje-
lenô mellékszereplô vagy történetszilánk újabb 
elbeszélések magját sejteti. Ahogy E. M. Fors-
ter írta Jane Austen regényeirôl: egyetlen epi-
zódszereplôt sem lehet úgy kiemelni, hogy ne 
hozná magával a házat, amelyben él, a vidéket, 
a társaság többi tagját, különféle eseményeket 
és konfliktusokat, újabb és újabb novellába for-
málható történeteket.

A továbbiakban a legutolsó, 2012-es DEAR 
LIFE alapján, de a korábbi szövegekre is alapoz-
va próbálom megjeleníteni a Munro-próza erô-
terét.

A szerzô szerint ez a „búcsúkötetete” (miköz-
ben az olvasó nyilván reménykedik, hogy talán 
mégsem), így óhatatlanul kínálja magát, hogy 
valamiféle összegzésként olvassuk.

Bár elsô írásának megjelenését még „unatko-
zó háziasszony próbálkozásaként” hirdette a helyi 
újság, a kilencvenes évekre Alice Munro már 
a „kanadai Csehov”, aki novelláiban szívszorító 
pon tossággal rajzolja meg a kanadai kisváro-
sok, farmok lakóinak mindennapjait.

A harmincas-negyvenes években (Munro gye-
rekkora) elképzelhetetlen volt, hogy egy ka na-
dai városkában felnövekvô fiatalból nem zet-
közileg elismert író legyen: a legklasszikusabb 
kisvárosi hagyományok szerint a mûvészi érdek-
lôdés és önkifejezés olyan elfoglaltságnak szá-
mított, amellyel józan gondolkodású, erkölcsös 
felnôtt nem foglalkozik, hiszen abból nem lehet 
megélni. Vagy (és itt kerültek a nôk váratlan 
elônybe a férfiakkal szemben) lehetett hobbi-
szinten írogatni, ha valaki „unatkozó háziasz-
szonynak” számított, esetleg siralmas kis meg-
élhetést próbált összekaparni abból, hogy zon-
goraórákat adott, vagy csevegôs cikkeket írt a 
helyi lapba. A nagyvárosokban (Toronto, Van-
couver) még akadt néhány hasonlóan gondol-
kodó, de aki írni akart, reménytelenül magára 
maradt az ontariobeli kisvárosokban. Mégis 
rövid vancouveri kitérô után Munro visszatér 
szülôföldjére, és novelláiban újra meg újra Dél-
nyugat-Ontario Huron tartományát formálja 
mitikus világgá. Mint Faulkner Yoknapatawpha 
Countyja vagy Gabriel García Márquez Ma con-
dója, Alice Munro Ontariója is öntörvényû világ, 
és egyúttal az univerzum kicsinyített modellje. 

Bôvizû folyók szabdalta lapos, végtelen szántó-
földek világa ez, susogó levelû kukoricaföldeké, 
ahol a szereplô egyetlen dolgot tehet, eltéved 
(LEBEGÔ HÍD, 2006). Itt-ott egyforma kisvárosok, 
központjukban az elmaradhatatlan vörös tég-
lás városházával, különféle felekezetek temp-
lo maival, postával és kórházzal. Kisvárosok, ahol 
„az emberek élete unalmas, egyszerû, csodálatos és 
mérhetetlen – konyhai linóleummal bélelt mély sza-
kadék” (ASSZONYOK, LÁNYOK ÉLETE, 2009). Ha utaz-
ni kell, végtelen távolságok nyílnak meg, a sze-
replôk akár napokig is ülnek a vonaton, be-
szélgetnek, olvasnak, vagy a nagy üvegablakos, 
speciális kocsiban csodálják a hegyvidéket, mi-
 közben az életük egy-egy találkozás nyomán 
éppen összeomlik vagy helyére billen.

Faulkner és García Márquez nevének emle-
getése a mikrokörnyezet mitikussá növelésén 
kívül is indokolt. Noha Munro saját bevallása 
szerint „nem nagyon kedveli” Faulkner írásait, az 
amerikai Dél krónikásainak tekintett írók (kü-
lönösen a Munro által nagyra becsült Flannery 
O’Connor vagy Eudora Welty regényei) még-
is mindegyre felsejlenek a Munro-elbeszélé-
sek mögött, elsôsorban azok mikrorealista hely-
színrajzaiban, szereplôválogatásában és abban, 
ahogy a végzet triviális körülmények között is 
megállíthatatlanul átrajzolja sorsaikat. Ahogy 
García Márquez mágikus realizmusát idézi fel 
az a könnyedség, amellyel a csoda megjelenik 
akkor, amikor senki sem számít rá, noha itt nem 
a valóság lendül át egy másik dimenzióba, mint 
ahogy a szép Remedios emelkedik a mennybe, 
hanem éppen fordítva, a transzcendens eresz-
kedik le egy vidéki városka poros útjára.

Munro stílusát több oldalról is megközelíti a 
kritika. Már a kezdetektôl fogva meghatározó 
szerepet kap a technikai bravúrok feltérképe-
zése, hiszen ha jól megnézzük, igen kevés mond-
ható el az elbeszélések cselekményérôl. Szerep-
lôi nagyjából mind középosztálybeli, vidéki, 
fehér emberek, egy-egy városkában vagy far-
mon megszületnek, növekednek, házasodnak, 
csalnak és megcsalatnak, tönkremennek és talp-
ra állnak, megvívják a maguk kisebb-nagyobb 
harcait, és szembenéznek a végzetükkel, amely 
igen gyakran jelentkezik valamilyen komoly 
betegség (Parkinson-kór, Alzheimer) vagy sú-
lyos baleset formájában. Mondhatni, az élet tör-
ténik velük. Ami igazán fontos, belül történik, 
a külvilág többnyire mit sem érzékel belôle, hi-
szen a szereplô napi rutinja megszakítás nélkül 
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folytatódik. Ha történik is olyan, amit a szerep-
lôn kívüli világ is érzékelhetne, az többnyire 
egy utalás, egy mellékesen odavetett ellentmon-
dásos megjegyzés formájában jelenik meg, vagy 
utólag, az esemény mozaikdarabjainak egymás 
mellé helyezésekor nyer értelmet. 

Munro prózáját sokan nevezik hiper realis tá-
nak, írásai kapcsán elôkerül a fotórealizmus 
vagy (amerikai viszonylatban) a „K-mart realiz-
mus” kifejezés is (a K-mart áruházlánc által for-
galmazott tömegárura és az azt vásárló hétköz-
napi közönségre való utalásként).

Ha Alice Munro valamelyik szereplôje belép 
egy házba, akkor mindjárt azt is megtudjuk, 
hány szobás a lakás, milyen bútorok vannak 
benne, és hogyan kerültek oda, ha elhúznak 
egy függönyt, látjuk a mintázatát, érezzük az 
anyag textúráját. Tudjuk, hogy mit evett a sze-
replô, mi volt a vonaton szemközt ülô (a cselek-
mény során többet semmilyen jelentôséggel 
nem bíró) utas csomagjában. Mindez azonban 
nem puszta információ, hanem nagyon is fon-
tos építôeleme az elbeszéléseknek. Elsôsorban 
azért, mert az emlékezet nem a nagy képet ôrzi, 
hanem az apró részletekbe kapaszkodik. Az EGY 
JÓRAVALÓ NÔ SZERELME (2008) hôsnôje, Enid mun-
kája során (haldoklók otthoni ápolásában se-
gédkezik) megtudja, hogy munkaadója és haj-
dani osztálytársa, a csendes, jóravaló farmer 
egyszer felindulásból gyilkolt. Márpedig a józan, 
dolgos és puritán erkölcsös világban a gyilkos-
ságot nem lehet megúszni. Enid tehát elhatá-
rozza, hogy vállalja a végzet szerepét, méghoz-
zá úgy, hogy ha szükséges, feláldozza önmagát: 
csónakázni hívja a gyilkost, szembesíti tettével, 
felszólítja, hogy adja fel magát, és ezzel veze-
kelje le a bûnt, de elôtte megmondja neki, hogy 
nem tud úszni. Mikor megérik benne az elha-
tározás, gyümölcskocsonyát készít a gondjaira 
bízott gyerekeknek, szappanbuborékot fúj ve-
lük, és gazdagon ellátja ôket édességekkel. Hogy 
miért? „Azt akarta, hogy ez különleges nap legyen 
a számukra, attól függetlenül is különleges, hogy – 
ebben teljesen biztos volt – ez lesz az anyjuk halálá-
nak a napja. Azt akarta, hogy ôrizzenek valamit az 
emlékezetükben, ami megváltó fényt bocsát majd mind-
arra, ami következik. Vagyis rá, meg arra, ahogyan 
hatni tud az életükre.” 

Enid tudja, az emlékezetnek gyümölcsko-
csonyára, szappanbuborékra, színes cukorral 
megszórt süteményre van szüksége ahhoz, hogy 
meg kapaszkodjon.

Alice Munro hiperrealizmusa kapcsán egyik 
legelsô magyar felfedezôje, Tárnok Attila meg-
jegyzi, hogy az „nem kis részben a New Yorker 
szerkesztôire jellemzô kukacoskodó alaposságnak kö-
szönhetô” (EMLÉKIDÉZÉS ALICE MUNRO NOBEL-DÍJA 
KAPCSÁN. Nagyvilág, 2013. december. 1238.), akik 
szigorúan utánajártak minden apróságnak, és 
megkövetelték szerzôiktôl a félreérthetetlenül 
pontos fogalmazást. A Munro-írások legtöbb-
jének helyet adó lap stílusa ugyanakkor meg-
felel annak a munkastílusnak, amellyel Munro 
dolgozik: hosszan gyúrja, csiszolja a szövegeket, 
nem egyet többször, több változatban is újraír. 
Így válik lehetôvé, hogy egy negyedik oldalon 
feleslegesnek ítélt részlet döntô fontosságot nyer 
a huszonnyolcadik oldalon. 

Az ASSZONYOK, LÁNYOK ÉLETE (2009) hôsnôje, 
Del könyvet szeretne írni Jubileerôl, a kisváros-
ról, amelyben felnôtt, és azzal szembesül, hogy 
hiába próbálkozik, nem lehet pontosan vissza-
adni mindazt, ami az emlékezetében él. Del 
valóságrögzítô próbálkozása azt a prózatechni-
kát tükrözi, amely Munrónak is sajátja. „...meg-
próbálok majd listákat írni. Listát minden üzletrôl és 
vállalkozásról a fôutca teljes hosszában, meg hogy kik 
voltak a tulajdonosaik, listát a családnevekrôl, a 
temetôben a sírokon szereplô nevekrôl, az alattuk levô 
felirattal együtt. [...] De amit én akartam, azt egyet-
len lista nem tartalmazhatta, mert én az utolsó sze-
mig mindent akartam: a beszéd és a gondolkodás 
minden rétegét, a fény csíkjait a kérgeken és a fala-
kon, minden szagot, kátyút, fájdalmat, repedést, il-
lúziót nyugodtan összefogva: ragyogóan és örökre!”

A novella hôsnôje kudarcot vall, a szerzô azon-
ban nem, mégpedig azért, mert Munro realiz-
musa különbözik a klasszikus realizmustól. Az 
adatok, részletek „kézben tartása”, a minden-
tudó narrátori hang gyakori használata nála 
nem jár kontrollérzettel. Munro kedvenc írói 
eszköze az idôben sokszor ide-oda elmozduló 
cselekmény, a visszaemlékezô (flash-back) tech-
nika, a részletek sokasága pedig azt az érzést 
kelti, hogy ha az írástechnikában nem is, a sze-
replôk életében s így általában az életben a vé-
letlen nagyobb szerepet játszik, mint gondol-
nánk. Egy interjúban Munro is beszél errôl a 
széttartásérzésrôl: „Az életem tele van ezekkel az 
egymással semmilyen kapcsolatban nem levô valósá-
gokkal, és ezt látom mások életében is. [...] Sosem lát-
tam, hogy a dolgok olyan nagyon összefüggenének.” 
(THE ART OF FICTION. Paris Review 131 [1994]. 
227–264., 257.)
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A kritika egy vonulata Munro regényeit a dél-
ontariói gótika (Southern Ontario Gothic) körében 
tárgyalja. A magyar irodalomtörténetben a gó-
tikus regény középkori környezetben játszódó 
kísértethistória, itt azonban szó sincs hátbor-
zongatóan kongó lovagtermekrôl. A helyszín a 
lehetô leghétköznapibb kisváros a maga több-
nyire nyomasztó társadalmi realitásával. A go-
nosz, mégpedig valamiféle transzcendens, meg-
foghatatlan gonosz fenyegetô jelenléte mindvé-
gig érzékelhetô, az ember bármelyik utca sarkon 
belebotolhat. Ugyancsak a gótikus re gény bôl 
származnak a jellegzetes figurák: a veszélyben 
levô hôsnô, a tanácsadó, segítô bölcs asszony és 
a démoni szeretô. Csak nem egy középkori kas-
tély baljósan nyikorgó lépcsôin közlekednek, 
hanem például lovasfarmot üzemeltetnek.

A világban jelen levô gonosz fenyegetése ösz-
szefügg a környék szigorú, protestáns hagyo-
mányokban gyökerezô szellemi örökségével. 
Alice Munro maga is skót presbiteriánus gyö-
kerekkel rendelkezik. 

A protestáns szellemi háttér találkozása a kis-
város zárt, sokszor klausztrofób világával szinte 
kínálja, hogy a szereplôk számára mindennapos 
feladat az önelemzés, hogy soha nem szûn nek 
meg mérlegre tenni tetteiket, érzelmeiket, vá-
gyaikat és gondolataikat, és mindig könnyû nek 
találtatnak. Nem történnek világrengetô dolgok, 
itt mégis mindig kéznél van a szégyen, a bünte-
tés, a megvetés, és nehéz, sokszor lehetetlen a 
megbocsátás. A bûnhôdés nem a bûn mértéké-
vel, hanem a kis hibák mögött felsejlô univer-
zális gonosz hatalmával arányos. Legyen szó akár 
közönséges házastársi hûtlenségrôl, gôgrôl vagy 
akár másoknál többre, jobbra sóvárgásról, a bûn 
elkerülhetetlenül maga után vonja a bûnhôdést. 
A súlyos, halálos kimenetelû betegség, a tragi-
kus balesetek, az ôrület mind kegyetlen, de ter-
mészetes és a közösség által el fogadott igazság-
szolgáltatásként mûködnek, helyreállítanak egy 
(az egyén által talán neheze n elviselhetô, de a 
közösséget megtartó) egyen súlyt. 

Ugyancsak a protestáns szellemiség jegyé-
ben, ha megbocsátás nem is, a megnyugvás ke-
gyelme mégis sokszor megadatik, méghozzá 
érdemektôl és iparkodástól függetlenül, akkor, 
amikor az ember nem is számít rá. Mikor már 
nem hinnénk benne, hirtelen szavakba lehet 
önteni egy életen át elnyomott érzéseket, fal-
kemény elôítéletek meginognak, sok rosszin-
dulatból valami jó születik, egy autóbaleset vá-

ratlanságával megváltozhatnak dolgok, és él-
he tôvé lesz az, ami elviselhetetlen volt. Ez az 
epifánia, ez a kegyetlen sorsot élhetôvé szelídítô 
kegyelem mindig kívülrôl érkezik, nincs rá ma-
gyarázat, a szereplôk maguk sem tudják, ho-
gyan történhetett. „Ne kérdezd, tilalmas tudnunk, 
mit tartogat a sors nekem vagy neked” – vési füze-
tébe az iskolás lány a Horatius-fordítást, mikor 
megtudja, hogy kamaszos kegyetlenséggel el-
kezdett levélhamisítási akciója a várható tragi-
kus következmények helyett azzal járt, hogy két 
ma gányos, egymáshoz közeledni nem tudó em-
ber egymásra talált (SZERET, NEM SZERET, 2006).

Alice Munro írásait feminista megközelítésben 
is gyakran tárgyalja az angolszász kritika, és ez 
az olvasat valósággal kínálja magát, hiszen Mun-
ro hôsei többnyire nôk, és számos jellegzetes 
nôi élethelyzetet jelenít meg írásaiban. Míg férfi 
hôsei általában tipikus hétköznapi emberek, 
hôsnôi árnyaltabbak, problematikusabbak már 
csak azért is, mert gyakran az ô nézôpontjukból 
ismerjük meg a történetet. A férfi sokszor meg-
marad a vágy titokzatos tárgyának, de ebben a 
vágyakozásban hiába munkál feszültség, a fi-
gyelem központjában nem ô áll, hanem mind-
az, ami a hôsnô képzeletében köréje épül, amit 
a vágyakozás az ô életében alakít.

A CSALÁN (2006) címû novella a lehetô leg-
hétköznapibb állítással indul, „1979 nyarán az 
Ontario állambeli Uxbridge mellett beléptem Sunny 
barátnôm házának konyhájába, és egy férfit pillan-
tottam meg a konyhapultnál, amint éppen ketchupos 
szendvicset készített magának.” A váratlan találko-
zás és a hirtelen fókuszba kerülô figura aztán 
elindítja a visszaemlékezést egy gyerekkori sze-
relemre, amely, úgy tûnik, a boldogság egyet-
len lehetôsége lett volna. A gyerekkorban még 
kibontakozni nem tudó szerelem a férfi életé-
ben történt tragédia miatt nem nyerhet betel-
jesülést a jelenben sem, marad a beletörôdés, 
a fájdalom és annak a felismerése, hogy „Ez az 
ember tudja, ahogy én nem tudom, még csak közelé-
be sem jutottam ennek a tudásnak – hogy pontosan 
milyen a legmélyebb mélység.”

Jinny a LEBEGÔ HÍD-ban (2006) halálra szánt, 
de éppen javuló orvosi eredményekrôl értesülô 
középkorú nô, akit egy váratlan éjszakai autó-
zás során megcsókol egy fiú, „mert még sosem csó-
kolt meg férjes asszonyt”. A testileg elkínzott, ke-
moterápiás kezelések miatt kopasz asszonynak 
a csók az élet felcsillanó reményének záloga lesz, 
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a megváltás, az önmagához való visszatalálás 
ígérete: „Jinny úgy érezte, életében elôször vesz részt 
olyan csókban, ami önmagában is esemény. Egymaga 
az egész történet. Gyengéd bevezetés, hathatós nyomás, 
teljes odaadással végrehajtott kutatás és fogadás, el-
idôzô köszönet és elégedett visszavonulás.”

Munro pályájának tekintélyes része valóban 
olvasható úgy, mint amelyben kiemelt fontos-
ságú a nôi tapasztalat artikulálása. Különösen 
igaz ez második kötetére, az 1971-es ASSZONYOK, 
LÁNYOK ÉLETÉ-re, amely afféle szerzôi önarckép-
ként is értelmezhetô. Nem is annyira a könyv 
cselekménye (egy tipikus kanadai kisvárosban, 
amelyet ezúttal Jubileenek hívnak, felnövô Del 
Jordan gyerekkorának, fiatallány-korának, ér-
telmi, érzelmi, szexuális kibontakozásának tör-
ténete) az izgalmas, hanem az, ahogy alig két 
évtized történetében több generáció és több nôi 
életmodell megjelenik egymás mellett. Az elsô 
világháború a nagynénik világa, a meg kér dô-
je lezhetetlen szerepeké, a derûs otthoné, a mor-
zsasütik, citromos-csirkés kosárkák, házimun-
kák világa. Bátyjuk, Craig helytörténeti munká-
jához valahogy úgy viszonyulnak, mint a  HÁ BORÚ 
ÉS BÉKE zárófejezetében Natasa Pierre mun ká-
jához: nem értenek belôle semmit, de mélysé-
gesen tisztelik, miközben kicsit le is nézik, mint 
komolytalan, a praktikus dolgoktól távoli elfog-
laltságot. A harmincas-negyvenes évek gyerme-
ke, Ada, az anya, lázadó, kétségbeesetten küzd 
az önállóságért, a kiemelkedésért, mindazért, 
amit a körülmények elzárnak elôle, aki a ku-
darcok, a visszafojtott düh miatt frigiditásba, 
száraz objektivizmusba merül. E két nemzedék-
nek nincsenek szavai a testi szerelem megne-
vezésére, csak körülírásokkal beszélnek, mint 
egy késôbbi, 1982-es Munro-kötetben szereplô 
novella, a THE TURKEY SEASON két szereplôje. 
„Lily azt mondta, sosem engedte közel a férjét, ami-
kor az ivott. Marjorie azt mondta, hogy mióta csak-
nem belehalt egy vérzésbe, sosem engedte közel a fér-
jét a havibaja idején. Mire Lily gyorsan megjegyezte, 
hogy a férje csak olyankor próbálkozott, amikor ivott. 
Értettem, hogy büszkeség kérdése nem közel engedni 
a férjedet, de nehezen hittem el, hogy a »közel enged-
ni« azt jelenti, »szeretkezni«.”

Ada lánya már az ötvenes években, az alaku-
ló szexuális szabadság, de még a feminista moz-
galmak és a fogamzásgátló tabletták elterjedé-
se elôtt válik nôvé, és kényszerül választani a 
ba rát nôi hagyományos, mintakövetô életútja 
és az egyelôre még körvonalazatlan „saját út” 
között.

A 2001-ben megjelent SZERET, NEM SZERET zá-
ró novellája, a THE BEAR CAME OVER THE MOUN-
TAIN (ma gyar fordításban ODA-VISSZA, 2006) után 
azon ban megváltozik a Munro-próza fókusza. 
A novella egy modern környezetben játszódó 
Philémón és Baukisz-történet, ezúttal egy férfi 
hôssel a középpontban. Grant, nyugdíjas egye-
temi tanár és felesége, Fiona hosszú és viszony-
lag boldog házasságban éltek, bár Grant gya-
kori félrelépései mélyen megsebezték feleségét. 
Fiona immár alzheimeres beteg egy öregott-
honban, elfelejtette férjét, és beleszeretett egy 
másik páciensbe. Mikor a férfit fiatal felesége, 
Marian hazaviszi az otthonból, és ettôl Fiona 
szenved, Grant mindent megmozgat, minden 
anyagi és testi áldozatra képes, hogy visszajut-
tassa hozzá. Vezeklés a múltért? Cselekvô sze-
retet a jelenben? Grant és Fiona története jel-
zése annak a finom változásnak, ami Munro 
prózájában a 2000-es évektôl bekövetkezik, és 
amelynek kiérlelt darabjait olvashatjuk legutób-
bi kötetében.

A kétezres években publikált köteteiben, kü-
lönösen a RUNAWAY-ben (2004) és a TOO MUCH 
HAPPINESS-ben (2009) (magyarul MENNYI BOL-
DOGSÁG!, 2010) a Munro-novella korábban rend-
kívül sûrû, önmagában regényterjedelmet sejte-
tô cselekményszövete szilánkosabbá válik. Egy-
re több a kihagyás, a bizonytalanul körvonala-
zott esemény, az, hogy mi történik valójában, 
egyre inkább az adott szereplô értelmezésétôl 
függ. A kötetcímadó MENNYI BOLDOGSÁG!-ban 
Munro az addig általa ábrázolt világ keretei 
közül is kilép, és hôsnôjét, az orosz Szofja Ko-
va levszkaja matematikust kíséri végig utolsó 
utazásán Európában. Egyre árnyaltabb, egyre 
érdekesebb férfi szereplôk tûnnek fel az elbe-
széléseiben. A DRÁGA ÉLET utolsó néhány írása 
bevallottan önéletrajz-töredék, „nem egészen no-
vellák”, amelyekben az „érzés önéletrajzi, bár a 
tények néha nem teljesen”. 

Többször elhangzott Munro írásai kapcsán, 
hogy önéletrajzi vonásaik vannak, hogy ön -
magát írta meg. Ám annak ellenére, hogy sok 
sze replô, illetve az írásokban gyakran feltûnô, 
ápolásra szoruló, lánya életét megnyomorító 
anyafigura rendelkezik önéletrajzi vonásokkal, 
Mun ro mindmostanáig nem írt vállaltan ön-
életrajzi jellegû munkát, és most is jelzi: „Azt hi-
szem, ennél többet (és közelebbit) nem akarok az éle-
temrôl elmondani.”

Julian Barnes azt írta Alice Munro prózá já-
nak idôkezelésérôl, hogy „az ember csak akkor 
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ér  zékeli az idô múlását, amikor az megtörtént. Ebben 
az olvasó a novellahôsökre hasonlít, akik maguk is 
érzékelik, hogy eltelt az idô, és megváltozott az életük, 
anélkül, hogy tudnák, hogyan, mikor és miért történt 
mindez. Ez a ritka képesség részben magyarázat arra 
is, hogyan lehet a rövidprózája olyan sûrû és erôteljes, 
mint más írók regényei”. (WRITERS ON MUNRO. The 
New Yorker, 2013. okt. 10. http://www.newyorker.
com/books/page-turner/writers-on-munro.)

Ez az érzékelhetetlenül morzsolódó idô a 
DRÁGA ÉLET-ben eltûnik, a történetek idôkeretei 
viszont kitágulnak. A cselekmény a második vi-
lágháborút követô gazdasági-társadalmi vál-
tozások korától valahová napjainkig nyúlik, és 
az idôsíkok mindegyre felfedik egymást. A KI-
LÁ TÁS A TÓRA címû novella hôsnôje, Nancy egy 
ismeretlen városkában keresi az orvost, akihez 
másnapra idôpontja van, és maga elôtt látja, 
hogyan nézett volna ki az adott utcarészlet száz 
évvel korábban. „...az emberek kint ültek volna a 
verandán, esetleg az utcai lépcsôn. Háziasszonyok, 
akik aznapra végeztek a mosogatással és a seprege-
téssel, férfiak, akik feltekerték a slaugot, miután ala-
posan meglocsolták a füvet. Semmi magamutogató, 
elhagyott kerti bútor, mint itt ezek. Csak a falépcsô 
vagy a konyhából kihozott székek. Beszélgetés az idô-
járásról vagy egy elszökött lóról, vagy valakirôl, aki 
ágynak esett, és nem várható, hogy felépül. Ta lál ga-
tások ôróla, amint hallótávolságon kívül került. [...] 
Manapság minden teremtett lélek odabent van a ven-
tilátorával és a légkondicionálójával.” 

A térben is minduntalan érzékelhetôvé vál-
nak a különféle idôrétegek, a faházak fokoza-
tosan átadják helyüket a kôházaknak, majd a 
betonból öntött lakóparkoknak. A szereplôk 
mindegyre arra kényszerülnek, hogy elmagya-
rázzanak dolgokat. Az ELJUTNI JAPÁNBA hôsnôje, 
Greta kislányával útnak indul, hogy pár hóna-
pig költôként éljen Torontóban (és esetleg egy 
újságíró szeretôje legyen). Az utazás pillanatá-
ban mindkét elképzelés nagyjából egyformán 
botrányos, és késôbb nehezére esik elma gyaráz-
nia, milyen volt akkoriban (ötvenes évek vé ge) 
Vancouverben az élet. „Idôsebb korában nehéz volt 
elmagyaráznia, akkoriban mi volt oké és mi nem. Azt 
ki lehetett jelenteni, hogy a feminizmus, hát az nem. 
[...] akkoriban az is gyanút keltett, ha valakinek volt 
egy komoly gondolata, nemhogy célja, vagy esetleg 
olvasott egy igazi könyvet, az ilyesmit volt szokás fel-
hánytorgatni, ha aztán a gyerek tüdôgyulladást ka-
pott, egy hivatalos vacsorán elejtett megjegyzés meg 

a férj elôléptetésébe kerülhetett. Függetlenül at-
tól, melyik politikai pártról volt szó. Elég volt, hogy 
egy nô jártatta a száját.” (8.) A társadalmi viszo-
nyok állását egyetlen ironikus mondattal jelzi 
a COR RIE címû novella hôsnôje, amikor azt ál-
lítja, „s o sem volt ideje Istenre, mert az apja túlsá-
gosan lekö tötte”. 

A kisvárosi, nôi lét megszorításokkal, korlá-
tokkal teli világa jelenik meg a RÉV címû novel-
lában, ahol a liberálisan nevelt kamasz lány sze-
mén keresztül látjuk az ôt átmenetileg befoga-
dó nagynéni és nagybácsi életét. Ebben a világ-
ban a pár mindkét tagja olyan, mintha az öt venes 
évekbeli (nyugati) nôi magazinok illusztrációi 
keltek volna életre, ahol szombat este mindig 
megsül vasárnap reggelire a fahéjas muffin, és 
vasárnap reggel mindig a szeretkezés hangjai 
szûrôdnek ki a hálószobából, ahol a férfi háza 
a vára, egy asszony feladata pedig, hogy férje 
számára békés révet teremtsen. Ha pedig netán 
olyan lenne, mint a nagybácsi gyûlölt, tehetsé-
ges zenész nôvére, akkor már csak a zene irán-
ti rajongása miatt is nevetséges, mert „ha az 
ember nô, bármiféle odaadás nevetségessé teheti”.

A korábbi novellákból ismert „démoni sze-
retô”, az autoriter, kegyetlen férfi alakja feltûnik 
ugyan (például az AMUNDSEN orvosában), de sok-
kal erôteljesebb szerepet kapnak az érzékeny, 
szeretteikrôl gondoskodó, hallgatag, fájdalmu-
kat szavakba önteni sem tudó szereplôk. Az EL-
HAGYNI MAVERLEY-T fiatal rendôr hôse csöndes 
ragaszkodással ápolja hosszú évekig feleségét, 
és ugyanezzel a gondviselô, oltalmazó figyelem-
mel próbálja megkeresni a hirtelen támadt hó-
vihar során eltûnt (bigott vallásos családja elôl 
elszökött) pénztároslányt.

Két novellában is megjelenik az aszexuális, 
testi szerelemtôl, mély érzelmi kötôdéstôl de-
formáltsága vagy gyermekkori traumái miatt 
menekülô ember, és velük az elszalasztott le he-
tôség és a megôrzött méltóság kérdése. 

Különösen szép az önéletrajzi írásokból fel-
sejlô apafigura, aki ezüstrókafarmot indít, kora 
reggeltôl késô estig dolgozik, és a kor szellemé-
ben idônként nadrágszíjjal elveri a gyerekeit, 
ha azok „visszabeszélnek”, vagy „túl okosnak kép-
zelik magukat”. A súlyos mûtét után lábadozó, 
álmatlanságban szenvedô, sötét képzelgésektôl 
gyötört kislány, aki attól fél, hogy netán álmá-
ban meg találja fojtani a kishúgát, egy hajnalon 
összetalálkozik apjával a konyhában, és sor kerül 
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egy beszélgetésre, amelyben az apa pár nyu-
godt, elfogadó mondata visszateszi a kiskamaszt 
„világuk talajára”. „Egy generációval és egy jövede-
lemmel arrébb”, immár a felnôtt teszi hozzá a 
zárlatban, hogy: „Arra gondolok, talán azért vett 
jobb ruhát, mert egy reggeli idôpontot kapott a bank-
ban, hogy megtudja, nem vehet fel több hitelt, ami 
nyilván nem lepte volna meg. Olyan keményen dol-
gozott, ahogy csak tudott, de a piac nem lett jobb, és 
neki új megoldás után kellett néznie, hogy minket el-
tartson, és az adósságunkat is visszafizesse. Vagy talán 
megtudta, hogy anyám reszketésének neve is van, és 
nem fog abbamaradni. Vagy hogy egy lehetetlen nôt 
szeret. Nem számít. Attól fogva tudtam aludni.” 

A kegyelem ritka pillanatai is légiesebben, 
finomabban jelennek meg, mint korábban. Sor-
sok nem fordulnak jobbra, csak rövid, harmo-
nikus pillanatok születnek, a megnyugvás, az 
elfogadás kissé ôszies pillanatai. A BÜSZKESÉG-
ben két immár idôs, egy életen át magányos és 
sokféle sebet viselô ember, miután félelembôl, 
kényelembôl végképp elszalasztották az egy-
másra találás esélyét, elbûvölten nézik, ahogy 
a kerti madáritatóban apró, fekete-fehér bor-
zok kergetôznek. 

Munro prózavilága mintha szelídebbé, meg-
bocsátóbbá, ugyanakkor szomorúbbá is válto-
zott volna a DRÁGA ÉLET-ben. „Nem utaztam haza 
anyám utolsó betegségekor, se a temetésére – írja a 
kötet zárlatában. – Két kisgyerekem volt, és Van-
cou verben senkire sem hagyhattam ôket. Nemigen 
engedhettük meg magunknak az utazást, és a férjem 
megvetette a formális viselkedést, de miért is ôt hibáz-
tatom? Én ugyanígy éreztem. Bizonyos dolgokra azt 
mondjuk, megbocsáthatatlanok, vagy hogy soha nem 
fogjuk megbocsátani magunknak. De megbocsátjuk 
– mást se teszünk.” 

Honnan ered ez a szomorúság? Talán abból, 
hogy a megbocsátásra való képesség emberi 
erényébôl igen könnyen válik emberi gyenge-
ség. Amikor tehetetlenségbôl vagy az idô mú-
lása elôtt meghajolva mi magunk bocsátjuk meg 
magunknak mindazt, amit életünkben hibának, 
tévedésnek, bûnnek éreztünk, akkor automa-
tikusan kizártuk a kívülrôl, kegyelemként ér-
kezô megbocsátást. Valami olyan felismerés ez, 
mint amit a CORRIE címû novella hôsnôje érez, 
amikor rájön, hogy szeretôje hosszú éveken át 
becsapta és kihasználta: „Mindig van egy reg-
gel, amikor rájövünk, hogy a madarak mind elre-
pültek.”

Vallasek Júlia

A HOLMI POSTÁJÁBÓL
Tisztelt Szerkesztôség,
miként évtizedek óta gyakran tesszük, Radnóti 
Sándor most is elküldte Esterházy könyvérôl 
írt kritikájának a kéziratát; és miként szintén 
gyakran elôfordult, egy kisebb levélsorozatban 
eszmét cseréltünk arról, mennyiben egyezik és 
men nyiben tér el a tárgyat illetô felfogásunk. 
Most azonban azt javasolta, hogy a Holmi szá-
mára is írjam meg azt, amit másképp gondolok. 
A felkérést szívesen elfogadom; de természete-
sen nem valamiféle szisztematikus ellenkritikát 
akarok írni, hanem megpróbálom röviden je-
lezni, hogyan látom egy másik olvasat lehe tô-
ségét. Talán mégis helyes, ha egyetlen mondat-
ban összefoglalom a véleményemet magáról a 
kritikáról, hiszen az itt következô fejtegetések 
megírásának határozottan ez a kiinduló alkal-
ma. Alkalma, a kifejezés legerôsebb értelmében: 
mivel én ezt a kritikát rendkívülien megvilá gító 
értékûnek vélem, sôt hozzáteszem, hogy messze-
menôkig ennek, vagyis Radnóti cselekmény- és 
szövegmagyarázatának az ismeretében kísérelek 
meg egy más felfogást megfogalmazni – noha 
én a könyvet, éppen a lényegét illetôen, hatá-
rozottan más hagyományba és más értéktarto-
mányba helyezem.

Kezdem ennek a másik hagyománynak a be-
mutatásával, vagyis egy idézetsorozattal, ame-
lyik alighanem sokkal többet mond, mint amit 
az én meghatározásaim mondanának. 

1770 körül írta Diderot a RAMEAU UNOKAÖCS-
CSE címû traktátusát, amelyben könnyedén és 
következetesen kétségbe vonta az élet és a mû-
vé szet klasszicista eszményeit. Egy helyütt a kü-
lönféle alkotótípusokat jellemzi, és közöttük a 
következôt: „Eljön hozzánk egy bizonyos együgyû 
alak is, aki külsôre semmitmondó és hülye, de démo-
ni szellemû és kajánabb, mint egy vén majom. Azok 
közül való, akik tréfára és fricskára ingerlik az em-
bert, és akiket Isten azok megbüntetésére teremtett, 
akik a külsô után ítélnek, s akiket a tükör megtanít-
hatott volna arra, hogy éppen olyan gyakori, hogy 
valaki szellemes, holott ostoba képe van, mint az, hogy 
a szellemtôl sugárzó ábrázat ostoba embert takar.” 
(Szívós Mihály fordítása.) 

1836-ban írta Büchner WOYZECK címû drá-
máját. Az elsô szavakat a hôs, egy katonaborbély 
mondja az egyetlen barátjának: „Bizony, Andres. 
Látod azt a világos csíkot ott a füvön. Ott görög es-
ténként a fej. Egyszer sündisznónak nézte valaki, és 


