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punk: zabolátlan érzelmességét analitikus haj-
lamával nem csitító, hanem inkább még tovább 
korbácsoló szövegfolyamot.

A vaskosságában is fojtogatóan zárt szöveg-
térben, amely nyelvében mintegy parodizálva 
leképezi az Emma–Gyula-történet közegét biz-
tosító Kádár-korszak alapérzületét (így például 
az útlevél-kérelmezés kálváriáját, a munkahelyi 
viták szélmalomharcának hiábavalóságát, a szo-
cialista típusú lakóközösségek alulcivilizált élet- 
és vitakultúráját...), azonban számos lehetôség 
nyílik a szabadságvágy kinyilvánítására. Ilyen 
lehetôségek volnának egyrészt a családtörténe-
ti fejezetek (bennük megannyi történelmi alak 
és esemény), másrészt Gyula látomásai (a fegy-
veresekkel kísért zsidó kisgyerekrôl, egykori 
önmagáról) és látomásba hajló ámokfutásai 
 (ortodox zsidó jelmezben Budapest különbözô 
pont jain), haradrészt a szerelmi történet emlé-
kezetes epizódjai (Párizsban, Rómában, a Ba-
la tonon, Budapesten). Az elôbbi két lehetôség 
bôséges kihasználásával viszont jócskán széttar-
tóvá, szédítôen dússá válik a regényszöveg, de 
talán ez is állt a (poétikai értelemben) szabadelvû 
szerzô szándékában. A harmadik irány, a szerel-
mi történet viszont óhatatlanul visszahajlik oda, 
ahonnan éppenséggel szabadulni kívánt: a csil-
lapíthatatlan külsô (hivatali-közösségi) és bel-
sô (lelkiismereti-önbecsülésbeli) feszültsége ket 
teremtô Kádár-rendszerbe – és erre rá is megy 
Emma és Gyula házassága, amely viszont cso-
dás váratlansággal újrakezdôdik a rendszervál-
tozást követô idôszakban, immár jóval kiegyen-
súlyozottabb, csendesebb és rezignáltabb-elfo-
gadóbb formában (ráadásul szerelmi kettôsük 
egyre inkább családi hármassá válik felnövekvô 
Ádám fiuk jóvoltából). Ugyanakkor az elbeszélô 
hôs summázata a Kádár-korszak csapdajelle gé-
rôl érvényes lesz a rá következô idôszakra, idô-
szakokra is: „...nem gondolod-e, Emma, ha túlsá-
gosan beleártjuk magunkat a honunkat kötelezôen 
uraló szellembe vagy akár annak az ellenszellemébe, 
akkor elpusztulunk?” (II. 191.)

Mindennek ellenére vagy mindezzel együtt 
Gyula a szabadságból fakadó gátlástalanság kor-
szakában is azon morfondírozik, hogy „elindítja 
ezredszerre az új életét” (II. 490.) – már csak azért 
is, mivel ezt erôsíti Emma, az ô szerelme, a sze-
relembe vetett hite, az ôsrégi toposz magán li-
turgikus felhevítése: „Ohó, Jelzômûvész úr, mond-
ja Emma, ehhez még hozzátehetem, felvilágosítva önt, 
hogy valahányszor szerelmesek vagyunk, azonnal úgy 
érezzük, mintha megjönne a bátorságunk szembe-

szállni a fennálló renddel...” (II. 518.) A folytonos 
újrakezdés lendülete pedig Gyula két sûrûn 
emlegetett (a szövegben mindig kurzivált) alap-
tulajdonságából ered, amelyek látszólag ugyan 
ellentmondanak egymásnak, ámde valójában, 
a mindenkori környezet, a külsô valóság kö-
nyörtelenül banális mûködésmódjának jóvol-
tából, inkább kiegészítik egymást: a számtalan 
formát találó „elvágyódás”-ból és az egyöntetû 
„belsô béké”-re törekvésbôl. Az elôbbitôl lesz a 
regény szertelenül dús, az utóbbitól meg emlé-
kezetesen fajsúlyos.

Végül is, ha jobban meggondoljuk, éppen a 
„belsô béke” tartós hiányából fakadó „elvágyó-
dás” analitikusan bonyolított pátosza mûködteti 
Újhely Gyulát regényhôsként, valamint re gény-
elbe szélôként, továbbá Berkovits Györgyöt re-
gényíróként.

Bazsányi Sándor

PASSÉ COMPOSÉ

Kincses Elemér: Mindörökké
Mentor, Marosvásárhely, 2014. 279 oldal, 2940 Ft

A romániai magyar dráma- és színházkultúra 
egyik meghatározó író- és rendezôegyénisége 
– többek között az ô alkotása a hatalmi-erkölcsi 
problematika az 1970-es, 1980-as évek fordu-
lójáról oly emlékezetes két paraboladarabja, az 
ÉG A NAP SENECA FELETT (1978) és a TRÓJÁBAN HULL 
A HÓ (1981) – a prózában ugyancsak otthonos. 
Korai novelláit 1972-ben a BEKÖTÖTT SZEMMEL 
lapjain gyûjtötte össze, az érdemeltnél kisebb 
figyelmet keltô regénye, a SOHA 2007-ben jelent 
meg. Hosszú esztendôkön át formált legújabb 
epikai vállalkozása, a MINDÖRÖKKÉ ismét új írói 
arcot mutat, noha egy vonatkozásban: az erôs 
történetességben kötôdik az epikai, sôt a színi 
elôzményekhez is.

A történet mint a konstrukció alapja és a könyv-
beli beszédmód(ok) indukálója, nemegyszer 
verbális jelenléttel igazolja kitüntetettségét. A sok 
mûvészeti és irodalmi utalás között csak úgy 
pattog ide-oda Johann Sebastian Bach és Dinu 
Lipatti, Aquinói Szent Tamás és Jorge Luis Bor-
ges, Edgar Allan Poe és Anton Pavlovics Csehov 
meg Jacques Breltôl Mike Oldfieldig további 
számos híresség mindig üzenetessé, funkcioná-
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lissá tenni próbált neve, s a gyakorta önreflexív 
szövegben egyszer így nógatják a végig egyes 
szám elsô személyben szólaló fôszereplôt: „Végsô 
soron minden, abszolút minden regény három fonal-
ból szôtt: az író leírja, amit megélt, ez egy, leírja azo-
kat a történeteket, amiket hallott, s leírja, amit kita-
lált. Ezzel kész... Kafka, Márquez, mind... Nincs ki-
vé tel. Szóval mesélj!” (81.)

Az ellentmondást nem tûrô poétikai le egy-
sze rûsítés mintha azonosítaná a történetet és a 
mesét, a történetmondást és a mesélést. Nincs 
így, ám a történetinterpretálás gyakran mese-
befogadással ér célt, vagy legalábbis amit a fôhôs 
a valóságra közvetetten vonatkoztatható, szim-
bolizálódó egyszeri, érde(ke)s történetként ad 
elô, az hallgatójához, hallgatóságához inkább 
a mese másféle, a fordulatos-kalandos esemény-
sorban megbúvó szokásosabb, lágyabb jelké-
pességével érkezik el. Egy tragikus sorsminta, 
életformula három sorban (és a bûvös mesei 
szám diktálta három változatban) is lehet már 
„mese”, mint a regény legelején, harmadikra 
az ismétlést joggal elhagyva, „a többit nem is mon-
dom” zárlattal (5.). Fôhôsünket, az egyetemi ta-
nárból lett perecárust ugyan kérdôre vonják: 
„Miért nem írod meg?” (mármint a történeteit), 
s ô költôi elkötelezôdésével, három lírai köte-
tével védekezne (185.), azonban nincs mit szé-
gyenkeznie e téren, mert a történetbe is törté-
netet, a mesébe is mesét ölt. Elég egy „élet-ha-
lál” kosárlabdameccs utáni enyhe transz, hogy 
hirtelen életre keljen (az egyik játékos szavai-
ban) egy voltaképp mellékes sorstörténet (62.), 
elég némi ital, hogy követelje jogait az anekdo-
ta (aztán a Liba ragadványnév és kosárnyi óv-
szer – egykor hiánycikk! – megvásárlásának his-
tóriája mögött vagy felismeri valaki a hajdani 
nagyszerû színmûvész, Bencze Ferenc kaján 
kacagású bunyós arcát, vagy nem, tulajdonképp 
mellékes – 180.), elég a különleges vendéglôi 
tálalás – és megint a „Mesélj!” –, hogy életre kel-
jen a gyerekkor egy epizódja (de miért éppen 
ez...? – 75.). Helyenként az adoma és a vicc is 
beférkôzik, amolyan félig szövegként, álszöveg-
ként, a történetet-mesét olajozandó.

A „Hátradôltem, elkezdtem beszélni” (241.) szi-
tuációiban más közelítésmódok rovására is bô-
vel kedik a MINDÖRÖKKÉ. A közvetlenebb jellem-
ábrázolást ugyanúgy kiválthatja a beékelt tör-
ténet (ki mit mesél), mint az idô- és térképzetek 
összetettebb felidézését. A történetesség termé-
szetesen érdekfeszítôvé és olvasmányossá – akár 
egzotikussá –, néhol azonban kissé felszínessé 

és irrelevánssá teszi Kincses Elemér könyvét. 
A fôalak, aki – státusvesztéséhez az anonimitást 
társítva – nem szívesen bökné ki a nevét (álta-
lában a megszólítása, megnevezése is „profesz-
szor”, „tanár úr”), több nyelven tudó, kivételes 
mûveltségû filosz, elsôsorban latinista és ang-
lista – volt. Az intrikák és egy mezaliansz pa-
rancsolta le a katedráról. Most, valamicskével 
túl a hatvanon és két infarktust kiheverve pe-
recárulásból tartja fenn magát. Portékakocsiját 
olykor az univerzitás közelében is jó vásárt csap-
va tolja, volt kollégák, mai diákok, iskolások is 
a vevôi. A tudomány szférájából sértôdés nélkül 
visszalépett a város kiskereskedôi rétegébe. Köl-
tôi karrierjét sem erôlteti. 

Magányosságát viszonylag könnyen oldja a 
nôk ma sem sikertelen egykori bálványa. A re-
gény elején egy feltûnôen mûvelt pincérnôt 
hódít meg szélsebesen. Sokat nem tesz érte, a 
harminc körüli nô egyszerûen, bár nem esze-
veszetten beleszédül. Némi meglepetésére szol-
gál az olvasónak, hogy a tüzes, kiadós, roman-
tikus éji szeretkezés után (parányi házikó, pet-
róleumlámpa) a férfi belekezd pár évvel ezelôtti 
nagy szerelmi élményének részletes taglalásá-
ba, s az oldalakon át hömpölygô emlékáradást 
(31–37.) a nô, Magdi csak a szexuális áthallású 
felkiáltással szakítja meg: „Élvezem... Folytasd! 
Hallgatlak reggelig!” (34.) Igaz, addigra már, 
elôjátékként, maga is részletezte írói illúzióiból 
gyógyíthatatlan elmebeteggé roskadt volt férje 
kálváriáját (mely mint önálló mikronovella, a 
regény egyik legsikerültebb része: a szerencsét-
len ember a lehetô legnagyobb gondossággal, 
hibátlan központozással teljesen értelmetlen 
„szavakat” gépel a hófehér papírlapok sokasá-
gára, míg egyszer csak bele nem bénul ôrületébe. 
A történet ez esetben példázat, a konvencioná-
lis alkotói teremtésöröm és ars poetica felszámo-
lása, az értelmiségi-mûvészi tevékenység több-
féleképp bekövetkezhetô csôdjének egyszerre 
bizarr és intenzív jelzése).

Kincses a hatvan körüli férfi és harminc kö-
rüli nô, Magdi együttlétében elôképét adja a 
félbetört, majd a regény fôtörténeteként újra-
kez dôdô Adél-szerelemnek. Kockázatos az Ady 
múzsájára emlékeztetô névadás, nem is marad 
ki a „Fogadjunk, nem engedte, hogy Lédának szó-
lítsd!”, a „Nem is próbáltam” (31.). Ma nem íród-
hat Ady–Léda-történet, abban a közegben kü-
lönösen nem, amelyet Kincses hol halk, hol ká-
romkodósabb közéleti szkepszissel, kis célok és 
céltalanságok összességeként jelenít meg. Hol-
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ott a MINDÖRÖKKÉ fô sodrában egy érzelmi-anya-
gi mecenatúra, egy költô és egy nagy nô utazá-
sokkal is próbára tett viszonya hömpölyög. 

Szintén kockázatos megoldás a cselekmény 
„öndefiníciója”, ahogy a tanár a fiatal Magdira 
bízza kibeszélt szerelmi múltját. Az ismétlôdés 
(Adél, a professzor egykori tanítványa is évtize-
dekkel fiatalabb tanár-istenénél) gyengíti a több-
ször is félreseperhetetlen konfliktusként téte-
lezett korkülönbséget, viszont megérzékíti az 
abszolút minôségi eltérést, amely egy vállalha-
tó egyéjszakás kapcsolat és az életre szóló kö-
tô dés között fennáll. A professzor által részint 
épp az életkori fesztáv miatt pár éve valósággal 
elûzött, szerinte távlattalan szerelmük kö tel mé-
bôl kioldott Adél, jobb híján kötött külföldi há-
zassága után, azaz már megözvegyülve, de még 
mindig nagyon fiatalon s immár maga is egye-
temi tanárként tér vissza Svédországból Ma ros-
vásárhelyre, hogy hatalmas örökségét, szépsé-
gesen érett ifjú nôiségét, szenzibilis és empati-
kus mûveltségét, mindenét-mindenét az imá-
dott férfinak ajánlja.

A dolog, vélhetnénk, túl szép ahhoz, hogy 
(regény)igaz legyen. Az „idôsebb vagyok, mint az 
apád” típusú mondatok, megfejelve „Az Idô az 
jön, csak jön” bölcsességeivel (59.) a lektûr felé 
ránthatnák a MINDÖRÖKKÉ-t. (A professzornak 
Magyarországra települt, apjában jobbára csak 
alkalmi pénzforrást becsülô felnôtt lánya van 
sikerületlen házasságából.) Az író elejét veszi 
ennek a veszélynek. Rendre az ismétlés eszkö-
zével él, úgy azonban, hogy az fokozás, új di-
menzió megnyitása legyen. Bizonyára ezért sis-
tergeti rá az I. fejezetben mindenfajta elválasz-
tás nélkül a Magdi-történetre az épp az iménti 
elmeséléssel felizzított, s most, lám, a csoda vil-
lámlásaként újrainduló, újranyilalló Adél-tör-
ténetet. A „Hozzám bújt. Elaludtunk” (Magdival 
– 39.) és Adél keze írása, az összetéveszthetet-
len „Én” szignálású váratlan üzenôcetli elolva-
sása mindössze négy-öt, spácium nélküli sor tá-
volságában szomszédol egymással, ugyanazon 
a könyvlapon. A késôbbiekben Adél szerelme, 
akarata és vagyona azonnali hatállyal repíti Mal-
môbe a perecárusi munkakörébôl hosszabb sza-
badságot könnyen kapó s az utazás kérdésében 
nem az ellenkezésre beállítódott professzort. 
Az újratalálkozás, újra-összeszerelmesedés és 
elutazás helyzete bír regényhitelesítô nagyság-
renddel, egyben bizonyos fonák kicsinyesség-
gel, amelyet a „perecárus, aki egyetemi tanár 
volt” figurális szociológiája nem is csupán egyé-

ni vonatkozással, hanem mai közép-európai 
társadalmi jellemzôként amúgy is ügyesen, kri-
tikai éllel alapoz meg.

A körkörös regényépítkezés kiteljesítése, hogy 
Malmôbôl (ahol az elhunyt férj hátrahagyta ott-
honban csak whisky is harmincféle áll az infark-
tusai ellenére erôsen italkedvelô vendég ren-
delkezésére) a pár Brazíliába repül. Hirtelen 
ötlettel a prof egyik ott élô régi barátját keresik 
fel. Aztán a barát szintén magyar orvos barátját 
egy másik brazil városban, végül egy filmforga-
tás helyszínét egy faluban, ahol immár török 
filmmûvésznô s más nációk tagjai is sürögnek-
forognak. E hármasságra, nyüzsgetésre nyilván 
nem elégséges ok, amit a szerzô író-olvasó talál-
kozókon szívesen, derûs lendületességgel hang-
súlyoz: sosem jutott el Brazíliába, pedig nagyon 
szeretett volna, ezért írt magának egy epikai 
Brazíliát. (Hasonlóan nyilatkozott egyszer-egy-
szer a gyönyörûséges, eszes fiatal nôk iránti fér-
fiúi rajongását szóba hozva: örömest álmodott 
ilyen hôsnôt.) A távolságmotívum a regény meg-
kívánta tényezô. Az észak-európai, majd a dél-
amerikai különféle lokalitások abba a keretbe 
helyezôdnek, amelyet a marosvásárhelyi kezdô 
és bevégzô helyszín (valamint több melléktör-
ténetet képzô locusként Adél kalotaszegi szü-
lô faluja) alkot. Nincs „önálló” Svédország és 
nincs „szuverén” Brazília a MINDÖRÖKKÉ-ben. 
A két messzi ország, a négy-öt távoli színhely a 
közép-európai és balkáni viszonyítás koordiná-
táiban éled fel. Mintha a színmûíró, forgató-
könyvíró Kincses szcenírozná – a repülôgép égi 
kondenzcsíkjának és a tenger látványának óriá-
si világollójába fogva – a fôzésjelenetet (mely-
nek akadnak más megfelelôi a könyvben). A bra-
zíliai barát szavait interpretálja egy bekezdés: 
„Csinálunk egy becsületes bográcsgulyást! – állt meg 
felettünk Robi. – Ahogy illik, argentin marhahússal, 
perui krumplival, magyar csípôs paprikával, erdélyi 
ésszel s hagymával. A hagyma bölkényi, baszd meg. 
Felrepültem érte Rióig! A nyáron. Valami távoli ro-
konom hozta. Húsz kiló! Nagyon spórolok vele. Sem-
mihez sem hasonlítható az íze. A fa pedig... Na találd 
ki! [...] Kanadai. Mármint a gyújtós.” (121.) A nagy-
világ rotyog a bográcsban. 

Ha a szövegnek káromkodni kél kedve, az 
indulat vagy a töltelékszavas tovalendülés mind-
össze egy-két drasztikusabb kifejezését veti be. 
A brazil „bacchanália”-jelenet rámenôs, de ha 
filmre vennék, valószínûleg csak 14-es szám ke-
rülne az intô karikába. Mivel a könyv legfonto-
sabb szereplôi roppant súlyú hatást gyakorol-
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nak egymásra, a különféle szereplôcsoportok 
pedig rugalmasan idomulnak egymáshoz (még 
akár a társadalmi elit és a szociális mély alakjai 
is), egységességébôl egyediségeket pattintó a 
stílus.

A történetmondás, mesélés nagy tömbjei el-
lenére a regényben rengeteg a párbeszéd. Tö-
mörek, takarékosak. Lehetôleg, bár nem elég-
szer felisszák a „kérdezte”, „válaszolta”, „hökkent 
meg” stb. felesleges eligazításait. Ott a legjobb, 
ahol sorozzák egymást a replikák három-öt-hat 
szavas fragmentumai (például: 27., 152. stb.). 
Egy ide, egy oda. Ez a megoldás, máskor a rövid 
dialógusbekezdések pergése (például: 174–175. 
stb.) tompítja az egyes szám elsô személyû elô-
adásmód fölényét. E korrekció elônyös, mert 
tulajdonképp Adélnak ugyanannyi joga és oka 
lenne elôadni kettejük történetét, mint amilyen 
joggal azt a maga szemszögébôl a professzor 
meséli el. Hol az énbeszéd kebelezi be a párbe-
szédeket, hol a párbeszédek szorítják gram-
matikai háttérbe a magánbeszédet: lüktetôen 
egyensúlyos a vonalvezetés, a történet „gazdá-
ja” nem tesz szert ôt e beszédkörnyezetben meg 
nem illetô omnipotenciára. Átengedi-visszaveszi 
a szót. A professzor beszél? A regény beszél. 

A mindörökké szó szakrális jelentéstartalmú, 
s egyebek mellett a katolikus köszönésválaszból, 
a „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”-ra adott feleletbôl 
ismerôs, egy másik szóhoz tapadva. Kincses Ele-
mér regénye a mindörökké tartó lángoló sze-
relmet dicséri, a világirodalom ezernyi nagy 
mûvének szolid, de történet-öntudatos, speci-
fikus miliôjû örököseként. Egyenrangú felek 
forrnak össze a nagy korkülönbség két partjá-
ról, egymásnak méltó és összeillô társai. Az egy-
másnak teremtettség igazoló színei a mû leg-
emlékezetesebb foltjai. Az otthonosság, amely-
lyel a lány kezdettôl belakja (elsô, véletlenszerû 
közös karácsonyukkor meglepetésszerûen ün-
nepivé varázsolja) a férfi szerény kétszobás ér-
telmiségi barlangját, mely egy tizenhét lakásos 
épület udvarára, zsivajos plebs és populáció sze-
szes-muzsikás mindennapjainak meghitten tor-
zsalkodó hemzsegésére nyílik. Azután a közös 
érdeklôdés, mely például sportszeretetükben 
nyilvánul meg. A SOHA, mely az önéletrajzi én 
emlékezô regénye volt a gyermeki-ifjúi tudaton 
átszûrve, az atlétika jelképiségét tudta magáé-
nak. Itt a kosárlabda (az egyetemista Adél a pa-
lánk alatt is ponterôsnek bizonyult), a tenisz (a 
sorokból kihallatszik az ütések ritmusa, gémek 
öröme, Maria Esther Bueno, a nagy brazil baj-

nok  nô nevének zenéje), a (sport)horgászat mind 
alkalmas arra, hogy két szereplôbôl párt, né-
hány emberbôl csapatot, lelkesedôkbôl publiku-
mot csaljon elô. S az alkoholmotívum sem fel-
tétlenül követi a legutóbbi három-négy évtized 
magyar epikájának italsztereotípiáit. Már azzal 
sem, hogy az erdélyi értelmiségi és nem értel-
miségi (mértékvesztô) szeszfogyasztás magya-
rázatait és mentségeit az anyaországihoz képest 
kissé új rendbe szedi, vagy (a professzor és Adél 
esetében) együtt játszatja a kemény pia és az en-
gedékeny tej ivásának lirizált moti vi ká ját.

A regény írástechnikailag csupa nádli. A füg-
gelék, az IDEGEN VAGY NEM KÖZÉRTHETÔ SZAVAK, KI-
FEJEZÉSEK, FOGALMAK MAGYARÁZATA ezt fûzi a nádli 
szóhoz: „(romániai magyar köznyelv) fordított 
szem (kötéskor)” (279.). Ilyen „fordított szemek-
kel” dolgozik a könyv. Hôseink megismerke-
désének napja október 4., viszont elsô szerelmes 
együttlétük május 10-ig várat magára. Igen sok 
figura és nem kevés esemény önmagából kifor-
dulva, önmaga ellentettjeként – majdnem min-
dig önmaga veszteségkövetkezményeként, „for-
dított szemként” – mutatkozik, ámbár ebben a 
kontrapunktikusságban a kor és a fátum nega-
tív hatása mellett szükségszerûség és az alá -
szállás érzelgôsség nélküli, megértô elfogadá-
 sa szintúgy érvényesül. A Flekkenfalvaként is 
említett Marosvásárhely egésze, a kocsmai törzs-
gárda, a kalotaszegi családakol, az itthon/otthon 
maradtak közössége és a messzire szakadtak, 
az anyaország-Magyarországra egyetlen határt 
átlépve vagy más kontinensekre határokat ma-
guk mögött hagyva kivándoroltak, az élôk és 
hol tak kara: csupa olyan „szem” összessége, 
amelyre közel ugyanannyi „fordított szem” jut. 
A perecárussá lett professzor, valamint a visz-
szatérni, újrakezdeni bátor Adél az a szem – 
Szem –, aki önmaga és egymás nádlija is.

A szótárnak annyiban szintén hasznát vesz-
szük, hogy tartalmazza a passé composé magya-
rázatát: „(francia) összetett múlt idô” (279.). Jól-
le het, persze Kincsesnek az elemi nyelvtani je-
lentés a fontos, a francia nyelv múlt idôinek 
egyike, átvitt értelemben elmondható re gé nyé-
rôl, hogy az összetett múlt idô regénye, illetôleg 
(bizonyos egyenetlenségektôl és túl könnyû, 
poénos megoldásoktól, idézésektôl eltekintve) 
a múlt idô finoman összetett újraforgatása – a 
jövô idôt magában hordó, „megjósoló” jelen 
idôben. A jelen a múlt nádlija, a jövô a jelené. 
A tanár úr és Adél szerelme a múltban ment 
végbe, s végéig, végzetéig ment. Az újult sza-
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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.


