
                                                     Audrey Niffenegger 

                                                    Az időutazó felesége 

                                                     Bp, Athenaeum, 2010 

  

  

Egy különös szerelmi történet fordulataiba csöppenünk Az időutazó felesége c. regényben. 

Főhősei, Clare és Henry felváltva meséli el saját szemszögéből az eseményeket. Rajongva szeretik 

egymást, megpróbálnak normális családi életet élni: biztos állás, barátok, gyerekek. Mindezt azonban 

olyasmi fenyegeti, amit sem megakadályozni, sem irányítani nem képesek: Henry idő-eltolódási 

rendellenességben szenved. Ennek következtében genetikai órája a legváratlanabb pillanatokban 

(tipikusan stresszhelyzetekben) visszaáll, és saját múltjának eseményeiben találja magát. Ilyenkor két 

Henry van jelen: 40 évesen akár 7 éves önmagával is szembesül, de van jelenet, ahol két 14 éves 

Henry szerepel egyszerre. Soha nem lehet tudni, mikor történik meg az időutazás, nem lehet tudni, hol 

landol meztelenül, védtelenül főhősünk. 

 Számomra az egyik legemlékezetesebb jelenet a legelső időutazás: a hat éves Clare ekkor 

találkozik először a harminc éves Henry-vel. A kislány nem ijed meg: gyermeki ártatlansággal, 

naivitással szemléli a történést. Az első találkozástól kezdve egy előre megbeszélt helyen 

folyamatosan ruhával és némi élelemmel látja el a hozzá vissza-visszatérő férfit. Clare 22 éves, Henry 

még mindig 30, mikor összeházasodnak. De vajon milyen utódja születhet egy ilyen párnak? Örökli-e 

apja rendellenességét?  

 A számtalan furcsa szituáció, helyzet, erkölcsi kérdés elgondolkodtat: vajon milyen lenne 

különböző életkorú önmagunkkal találkozni? A jövő ismeretében adnánk tanácsokat fiatalkori 

önmagunknak? Mit és hogyan cselekednénk, ha pl. mindig előre tudnánk a lottószámokat, tudnánk 

szüleink halálát, ismernénk a gyermekünk jövőbeli sorsát, vagy  azt, hogy barátunknak sérült 

gyermeke fog születni? És ha a magamén kívül mások sorsát is befolyásolhatom, hisznek-e nekem? 

 Audrey Niffenegger 1963-ban született, amerikai írónő. A chicagoi Columbia College 

’Kreatív írás’ tanszékénak tanára. Magyarul is megjelent regényei: Az időutazó felesége (2003), A 

Highgate temető ikrei (2010), Hollókisasszony (2013). 

 Az időutazó felesége c. regényből 2009-ben mozifilmet forgattak Rachel Mc Adams és Eric 

Bana főszereplésével. A film műfaji besorolása: dráma-sci-fi. 

 Kérem, olvassák el ezt a különös regényt, valamint - ha lehetőségük van - nézzék meg a filmet 

is. Mindkettőt ajánlom, mert nem fogják elfelejteni egyhamar. ( A filmet a TV is műsorra tűzi olykor, 

a címe ugyanaz, mint a regényé.) 
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