
járják körbe, több perspektívából: a halandóság gon-
dolata fölötti, széles érzelmi skálán mozgó kontem -
pláció íródik bele a szövegekbe, melyek néme lyike
nem mentes az önmarcangoló gesztusoktól sem.

A záró Kóda ciklus végül még egyszer fölvo-
nultatja a kötet egészében fölbukkanó gondolati
csomópontokat, kérdéseket, hangulatokat, meg-
szólalásmódokat. A szövegekben dúló belső-kül-
ső viharok tapasztalati anyaga végül mégis bizo-
nyos megnyugvás formájában párlódik le, melynek
fedezetére a kötet záró versében a versbeszélő foly-
ton működő önanalízise egy egyszerű, kulcsfon-
tosságú megállapítással mutat rá: „elfogadtam a
feltételeket”. (119.) (Orpheusz – Gutten berg Pál
Népfőiskola, Budapest, 2018)

TANOS MÁRTON

ALICE MUNRO: 
IFJÚKORI BARÁTNŐM

Alice Munro (1931) kanadai írónő a 2013-as No-
bel-díj nyertese, akit a bírálóbizottság indoklá-
sában „a kortárs novella mesterének” nevezett.
Ebben a kötetében tíz elbeszélését olvashatjuk.
A kiadványt gondozó Park Könyvkiadó korábban
már több Munro-könyvet megjelentetett: Csend,
vétkek, szenvedély (2007); Drága élet (2014); A bol-
dog árnyak tánca (2015); Juliet — Három történet
(2017); Nyílt titkok (2018).

Az Ifjúkori történet címadó írása önéletrajz ih-
letésű, Munro a saját, tanítónő édesanyjához fű-
ződő ambivalens viszonyából kiindulva meséli el
két nővér, Elli és Flora, valamint a hozzájuk kap-
csolódó férfi, Robert történetét. Flora látszólag
vesztes, hiszen először a beteg Elli, majd utána az
őt ápoló Atkinson nővér csábítja el tőle Robertet,
de erős istenhitével túlemelkedik ezen, szívében
nincs harag senkivel szemben. Magányosan öreg-
 szik meg, ám „tökéletesen boldog és elégedett az
életével, ahogy mindig is az volt”. (29.)

Az Öt pont című elbeszélésben Brenda, a há-
zasságban élő kétgyermekes családanya szeretőt
tart, Neil Bauert, aki elmeséli neki egy régi em-
lékét: egy felfokozott testi vágyait kordában tar-
tani képtelen lány nemcsak önmagát, de szülei jól
menő vállalkozását is tönkreteszi. Ez a történet
éket ver az asszony és szeretője közé, ráadásul új-
raéleszti a férfiben a hasis iránti szenvedélyét. Az
önpusztítás romboló ereje működik. „Az ember
nem áll meg, hogy elgondolkodjék rajta, miért is
akar rombolni. Csak megy és pusztít.” (64.) A vá-
ratlanul kitört konfliktus miatt Brenda és Neil vi-
szonya soha nem lesz a régi. „Neil ragyogása kis-
sé megkopott a szemében és talán soha nem is kapja
vissza eredeti fényét. A férfi valószínűleg ugyanígy
van vele. És a neheze még hátravan.” (72.)

A történetek nagy többsége a 20. század máso-
dik felében játszódik, a Meneseteung című elbeszélés

viszont a 19. század utolsó harmadában. A cím egy
folyóra utal. A kanadai kisvárosban egyedül él
Almeda Joynt Roth költőnő. A tragédia gyermek-
korától kezdve végigkíséri, elveszti két testvérét,
majd korán a szüleit is. Élete az alkotás, vágya, hogy
megírja az egyetlen verset, „amelyben minden ben-
ne van, és amely mellett minden más vers, minden
vers, amit eddig írt, jelentéktelenné törpül, pusz-
ta próbálkozássá, rongycafattá”. (99.) Nem kerüli
el a szomorúság a kisvárosba érkező Jarvis Paulter
békebírót sem, akinek a felesége halt meg. Két ma-
gányos lélek, szinte törvényszerű, hogy egymás-
ba szeressenek, összeházasodjanak. Itt azonban el-
marad ez, kapcsolatuk még azelőtt véget ér, hogy
elkezdődhetne. Személyiségük eltérő jegyei kiüt-
köznek, amikor a békebíró érzéketlenül viszonyul
egy súlyosan bántalmazott nő szenvedéseihez, nem
érti Almeda aggodalmát. Évtizedek múlva, a vá-
roska köztiszteletben álló polgáraiként, de magá-
nyosan halnak meg, Almeda megőrül, ahogy az
anyja is, sorsában érvényesül a determináltság, ami-
ből nincs menekvés.

A kötet talán legjobb írása a Képek a jégről című.
A feleségét elvesztő, nyugdíjba vonult Austin
Cobbett, az Egyesült Egyház lelkésze a krisztusi sze-
retet megtestesítője, új házasságára készül. Austin
menedékházat hoz létre azoknak az alkoholis-
táknak, akik le akarnak szokni az italról. Az ő hite
„figyelmes, csöndes” (199.), cselekedetekben meg-
mutatkozó hit, kiemelten törődik a sorsukat kilá-
tástalannak látó emberekkel. Az egyik megmentésre
váró lélek, Brent — Karin férje —, miután Isten ke-
gyelméből szakít korábbi életvitelével, elidegení-
ti Austintól és magához vonzza a gyülekezet azon
tagjait, akik „szigorúbb és ádázabb” (199.) vallá-
sosságra vágynak. Austin megbocsátó és könyö-
rületes, szemben Karinnal, aki képtelen megbo-
csátani Brentnek a korábbi sérelmeket, és kisfiuk
halálát. Karin a nyugalomba vonult és már magá-
nyos lelkész támasza, tehetetlenül szemléli, hogy
Austin távolban és jómód ban élő lánya és fia nem
csupán földrajzilag, de lelkileg is messze kerültek
apjuktól. Austin Cobbett elutasítja a dogmatikus
gondolkodást, számára a hit az öröm forrása is. Vall-
ja, hogy „többféle módon is szerethetjük Istent, és
ezek közé tartozik az is, hogy örömünket leljük az
ő világában… A bűntudat maga is bűn és komoly
kísértés… A megbánás az egészen más dolog. Ho-
gyan mehetnénk keresztül ezen a hosszú életen
anélkül, hogy lenne mit megbánnunk?” (205.)

A Másként című elbeszélésben a valaha írói ál-
mokat dédelgető Georgia keresi fel egykori barát-
ját, a sebészorvos Raymundot, s a felidézett emlé-
kekből ismerjük meg, hogyan bomlott fel egy
hajdani baráti társaság, kölcsönös árulások, meg -
csalatások következtében. A boldogság receptjét
Raymund fogalmazza meg: „Boldog vagyok. És-
pedig azért vagyok boldog, mert beérem azzal,
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hogy átlagember vagyok, aki teljesen átlagos,
nyu godt életet él.” (338.) Ez azonban nem meg-
nyugtató, mert vajon lehetséges-e boldognak len-
ni egy olyan világban, amelynek talán legfőbb jel-
lemzője a hamisság, s ehhez nem is kellenek
rend kívüli vészhelyzetek. A férjét megcsaló Geor-
gia így határozza meg önmagát: „Olyan személy-
nek látta magát, akinek az egész élete hamis. A há-
zassága hamis, hiszen olyan könnyen hűtlen lett a
férjéhez.” (340.) Az életünkön pedig szinte lehetetlen
érdemben változtatni, hiszen bár „jelentős válto-
zásokat hajtunk végre, de sose azon változtatunk,
amin változtatni szeretnénk”. (340.)

Alice Munro elbeszéléseiben a szereplők több-
sége, ha válaszút elé kerül, ösztöneinek enge-
delmeskedik, s nem gyötrődik lelkiismereti di-
lemmákkal. E tekintetben nincs jelentősége sem
a baráti, sem a házastársi hűségnek. Mintha az író-
nő azt sugallná, hogy hosszú távon lehetetlen ko-
molyabb hazugságok, árulások nélkül leélni az
életünket. Mindez törékennyé, ideiglenessé teszi
a legszilárdabbnak hitt kapcsolatokat is, melyek
nem sziklára, hanem homokra épülnek. 

A kötetet a jelenkori magyar irodalom ki-
emelkedő képviselője, Rakovszky Zsuzsa fordí-
totta, aki már több Munro-könyvet ültetett át ma-
gyar nyelvre (Park Könyvkiadó, Budapest, 2017)

BODNÁR DÁNIEL

PAUL MURRAY OP:
A DOMONKOS LELKISÉG ÚJ BORA

Paul Murray OP arra vállalkozik, hogy a Domon-
kos-rend hagyományaiból kiemelje a lelkiség mély
és szilárd alapra épített tartóoszlopait. Közben azt
a bor evangéliumi szimbolikájával megvilágítva
— vagyis az Evangélium borával, mely „felemeli
az ember szívét” — szinte újra felfedezi az örömet:
„Borod vidámítsa az ember szívét”, hogy az öröm
a forráshoz, Jézus Krisztushoz vezessen.

A 800 év során természetesen kialakultak sa-
játos jegyek, melyek a rendi súlypontokra mutat-
nak, és a konstitúciókban, valamint a mindennapi
gyakorlatban is megnyilvánulnak.

A rendalapító Szent Domonkos, a vir evange -
licus, az imára, az igazság keresésére, a compassióra és
a stúdiumra helyezte a hangsúlyt. A szegényekkel
való törődés, az apostoli szegénység, mely a másik
nagy kortárs szerzetesközösség, Szent Ferenc
rendjének középpontjában áll, a domonkosok spi-
ritualitásában is fontos szerephez jut, hiszen az ő
esetükben is kolduló rendről van szó.

Murray megállapítja, hogy a rend, mely min-
den krízisből képes volt felállni és újrakezdeni, a
megpróbáltatások és az üldöztetés ellenére sem
szakadt kongregációkra, ágakra, hanem követke-
zetesen megőrizte és őrzi ma is egységét. Ennek

okait a szerző a domonkos identitás lényegi pont-
jaira vezeti vissza: a közösségen belüli demokra-
tikus rendszerre, a szabadság megélésére, a test-
vériség lelkületének meglétére, az igazság és a
tanulás szeretetének megőrzésére, valamint a fe-
lebarát valódi szükségletei iránti állandó figye-
lem fenntartására.

Szent Domonkos, rendtársai és késői utódai is
a szemlélődésből, az elmélyült imából merítve
voltak képesek a szemlélődés gyümölcseinek
meg osztására és továbbadására másoknak („con -
tem plata aliis tradere”). A domonkosság dinami-
kus hivatás, állítja Murray, mely a szabadság, az
állandó úton levés folytán képes felismeri a kor és
az aktuális körülmények kihívásait, és azokra
gyorsan reagálni, amihez a hagyományaiból merít
erőt. Az imából, a szemlélődő stúdiumból és a ref-
lexióból születik az Istennek tetsző prédikáció,
amit a rend lelki feladatnak tekint.

A Domonkos-rend iránt napjainkban meg-
élénkült az érdeklődés. „Az embernek az az ér-
zése támad, mintha látna kiemelkedni a vízből
egy hosszú időn át a hullámok alá temetett hatal-
mas kontinenst” — írja Murray (35).

A szerző a Domonkos-rend szentjeit (Aquinói
Szent Tamás, Sienai Szent. Katalin, Nagy Szent Al-
bert, Porres Szent Márton és sokan mások), az
úgynevezett rajnai misztikusokat (Eckhart mester,
Johannes Tauler, Heinrich Seuse), jelentős ren di
elöljáróit (Szászországi Boldog Jordán, Humber -
tus de Romanis és mások) és számtalan jelentős
domonkos szerző gondolatait idézi és szövi bele
művébe, mintegy spirituális térképet rajzolva a
rend nyolc évszázados tevékenységéről.

A Forradalmi intellektualizmus című fejezetben
olvashatunk a domonkos gondolkodók úttörő bá-
torságáról és nyitottságáról, amellyel az antik, de
pogány tudomány kincsei felé fordultak, és meg-
alapozták a 13. századi tudományos reneszánsz
kibontakozását, amely Marie-Dominique Chenu
szerint semmilyen értelemben nem tekinthető
a 15. századi reneszánsz „szegény rokonának”.
A könyvön vezérfonalként végigvonuló bor-szim-
bolikával élve „megrészegültek”, egyfajta tudo-
mányos és művészeti mámor lett úrrá rajtuk. A kí-
váncsiság mint hajtóerő vezetett a szemlélődés, a
gyönyörködtetés, a világ csodálatán keresztül Is -
ten dicsőítéséhez. Nem véletlen az Aquinói Szent
Tamás esetében használt állandó díszítő jelző: a
„felix Doctor”, a boldog tanító, „aki valahányszor
leült írni, mindig imával kezdte” (103). Azonban a
tudományos kutatáshoz szükség van „az igazság
igényes, türelmes és világos keresésére”, arra „az
intellektuális fegyelemre”, amely Tamást végül
„Doctor Communisszá”, azaz az egész egyház ta-
nítójává tette.

Murray domonkos szentek és tudósok írásai-
nak segítségével mutatja be tehát, mit jelent az
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