
Szepesi Dóra beszámolója a Park Kiadó sajtótájékoztatójáról

Rochlitz And rás, a Park Ki adó ve ze tõ je el mond ta, nem kis büsz ke -

sé gük, hogy öt kö te tet ad tak ki Munrótól, és ez nem vé let len ta lá lat,

mé lyebb az el kö te le zett sé gük irán ta. Sze mé lyes jó ér zé sét is ki fe jez -

te, mi vel Ka na dát ki csit a má so dik ott ho ná nak ér zi, a csa lád juk

egyik fe le ott él. Öröm mel mu tat ta be a mel let te ülõ Szõnyi And rást,

aki évek kel ez elõtt az el sõ Munro-köny vet el hoz ta ne ki és fel hív ta rá

a fi gyel mét. A ki adó ve ze tõ Tönkõ Ve ra fõ szer kesz tõ ér de me it is el is -

mer te, hi szen õ volt az, aki az el sõ pil la nat ban fel is mer te, hogy

Munro na gyon fi nom szer zõ, és kar dos ko dott amel lett, hogy ne 

csak egy köny vét ad ják ki, ha nem fo lya ma to san je len tes sék meg 

a mû ve it.

Tönkõ Ve ra már ak kor tit kon re mény ke dett, ami kor a hí rek bõl ér -

te sült, hogy a má so dik he lyen fo gad nak Munróra, ugyan is az el múlt

évek ben vic ces mó don min dig azok kap tak iro dal mi No bel-dí jat,

akik a má so di kak... Bár az egyik sze me sírt, a má sik ne ve tett, hi -

szen Ná das Pé ter nek is na gyon druk kolt, ám ami kor Alice Munro

fény ké pét meg lát ták, egy más nya ká ba ug rot tak a ki adó ban. Sze re -

lem el sõ lá tás ra volt a ré szük rõl a könyv, amit And rás be ho zott,

amely ak kor új don ság volt Ka na dá ban, a cí me, a bo rí tó ja alap ján

úgy né zett ki, mint az ame ri kai is me ret ter jesz tõ köny vek; ez volt a

„Ba rát ság, sze re lem, há zas ság”, ma gya rul Sze ret, nem sze ret lett. A

hát sóbo rí tó-szö veg bõl ki de rült, hogy iro da lom, és az el sõ be kez dé -

sek bõl az is, hogy nem is akár mi lyen! Na gyon jól in dult az el sõ

könyv, majd si ke rült fo lya ma to san meg je len tet ni ük a töb bit, vis  sza fe -

le lé pe get ve az élet mû ben, a ré geb bi ek kö zül a leg job ba kat és pár -

hu za mo san az újab ba kat.

Azon kí vül, hogy az õ szer zõ jük, an nak is örül tek, hogy vég re

egy nõi szer zõ kap ha tott iro dal mi No bel-dí jat. Ez azért is nagy ese -

mény, mert ami kor Munro 1961-ben az el sõ köny vét, a Bol dog ár -

nyak tán cát meg je len tet te, az új sá gok sza lag cí me i ben azt ír ták ró la,

hogy unat ko zó há zi as  szony, aki sza bad ide jé ben írás ra is tud idõt

sza kí ta ni. No ha nem fe mi nis ta író és a gender té mák is hi de gen

hagy ják, ha éle tét a nõi eman ci pá ció ol da lá ról néz zük, fan tasz ti kus,

hogy az út vé ge iro dal mi No bel-díj! Több ször is sze ret ték vol na az

író nõt meg hív ni Ma gya ror szág ra, pél dá ul né hány év vel ez elõtt, ami -

kor a Könyv fesz ti vál ven dé ge Ka na da volt, de csak a nagy kö vet ség

kép vi sel het te õt, mert az író nõ ép pen ak kor esett át egy szív mû té -

ten.

Szõnyi And rás, aki an nak ide jén be mu tat ta a köny vet a ki adó ve -

ze tõ nek, fel ele ve ní tet te a tör té ne tet: egy is me rõ se ál tal sa ját köny ve,

a Kis vál la lat ok me ne dzse lé sé nek alap jai el ju tott Rochlitz And rás hoz,

s õ úgy gon dol ta, lesz rá ér dek lõ dés és le for dít tat ta. A mun ka kap -

cso lat ból kö ze li sze mé lyes ba rát ság lett, Szõnyi úr az óta csen des

ta nács adó ként sze re pel a Park Ki adó éle té ben.

Fel ve tõ dött, hogy Munrót a ka na dai Cse hov nak tart ják, bár
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AAmmii  kkoorr  mmeegg  ttuudd  ttaa  NNoo  bbeell--ddíí  jjaa  hhíí  rréétt  AAlliiccee  MMuunnrroo,,  aa

8833  éévveess  kkaa  nnaa  ddaaii  íírróó  nnõõ,,  eell  ssõõ  rree  aakk  ccii  óó  jjáá  bbaann  ffoonn  ttooss  --

nnaakk  ttaarr  ttoott  ttaa  kkii  eemmeell  nnii,,  hhooggyy  õõsszziinn  ttéénn  rree  mméé  llii,,  „„eezz  rráá  --

éébb  rreesszz  ttii  aazz  eemm  bbee  rree  kkeett  aarr  rraa,,  hhooggyy  aa  nnoo  vveell  llaa  ffoonn  ttooss

mmûû  ffaajj  ééss  nneemm  ppuusszz  ttáánn  vvaa  llaa  mmii,,  aammii  vveell  eell  jjáátt  sszzaa  ddoo  zziikk

aazz  eemm  bbeerr  aadd  ddiigg,,  aammíígg  rree  ggéénnyytt  íírr..””

AA  ddííjj  11990011  óóttaa  ttaarr  ttóó  ttöörr  ttéé  nnee  ttéé  bbeenn  õõ  aa  1133..  nnõõ,,  aakkii  iirroo  --

ddaall  mmii  NNoo  bbeell--ddíí  jjaatt  kkaa  ppootttt..  AAzz  sseemm  sszzookk  vváá  nnyyooss,,  hhooggyy

eeggyy  ffrriissss  NNoo  bbeell--ddíí  jjaass  ttóóll  mmaa  ggyyaa  rruull  mmáárr  iiss  öött  kköönnyy  vveett

ooll  vvaass  hhaa  ttuunnkk!!  EEzzeekk  nnoo  vveell  lláákk,,  iill  lleett  vvee  eeggyy  rree  ggéénnyy  kkéénntt

iiss  ooll  vvaass  hhaa  ttóó  ttöörr  ttéé  nneett  ffüü  zzéérr..  KKöönnyy  vvee  iitt  nnéé  hháánnyy  éévvee  aa

PPaarrkk  KKii  aaddóó  ((aa  LLiibbrrii  ccssoo  ppoorrtt  ttaagg  jjaa))  aadd  jjaa  kkii..  AA  NNoo  bbeell--

ddíí  jjaass  sszzeerr  zzõõtt  ééss  kköönnyy  vvee  iitt  ssaajj  ttóó  ttáá  jjéé  kkoozz  ttaa  ttóónn  üünn  nnee  ppeell  --

ttéékk  mmeegg  aa  GGeerrllóócczzyy  KKáá  vvéé  hháázz  bbaann..  EEllööll  jjáá  rróó  bbaann

BBüücchhlleerr  AAnndd  rrááss,,  aa  LLiibbrrii  KKii  aaddóó  PPRR  vvee  zzee  ttõõ  jjee  kköö  sszzöönn  --

ttöött  ttee  aa  mmeegg  jjee  lleenn  ttee  kkeett,,  mmaajjdd  aa  KKaa  nnaa  ddaaii  KKöö  vveett  sséégg

kkéépp  vvii  ssee  llee  ttéé  bbeenn  BBrriiaann  EEbbeell  kköö  sszzöönn  ttee  mmeegg  aa  kkii  aaddóó  --

nnaakk,,  hhooggyy  eell  hhoozz  ttáákk  MMaa  ggyyaa  rroorr  sszzáágg  rraa  MMuunnrroo  kköönnyy  vvee  --

iitt..  EEll  mmoonndd  ttaa,,  mmeennnnyyii  rree  öörrüüll  aa  ddííjj  nnaakk,,  mmeerrtt  eedd  ddiigg

ccssaakk  eeggyy  kkaa  nnaa  ddaaii  sszzeerr  zzõõ,,  SSaa  uull  BBeellllooww  kkaa  ppootttt  NNoo  --

bbeell--ddíí  jjaatt,,  ss  iiggaa  zzáá  bbóóll  õõ  sseemm  llaa  kkootttt  KKaa  nnaa  ddáá  bbaann..  ÁÁll  ttaa  --

lláá  bbaann  ffii  zzii  kkáá  bbaann,,  kkéémm  iiáá  bbaann  sszzookk  ttaakk  ddíí  jjaa  kkaatt  nnyyeerr  nnii  aa

kkaa  nnaa  ddaa  ii  aakk,,  iirroo  ddaa  lloomm  bbaann  vvii  sszzoonnyy  llaagg  rriitt  kkáánn,,  eezzéérrtt  iiss

öörrüüll  tteekk  nnaa  ggyyoonn..  AA  kkaa  nnaa  ddaaii  iirroo  ddaall  mmii  hhaa  ggyyoo  mmáá  nnyyookk  --

rróóll  ááll  ttaa  lláá  bbaann  kkee  vvee  sseett  ttuudd  nnii,,  bbáárr  vvooll  ttaakk  kkoo  rráább  bbaann

nnyyeerr  tteess  sszzeerr  zzõõ  iikk..  NNaaggyy  bbüüsszz  kkee  sséégg  sszzáá  mmuukk  rraa  mmoosstt

eezz  aa  NNoo  bbeell--ddííjj,,  ééss  hhooggyy  sszzeerr  zzõõ  jjüü  kkeett  ttööbb  bbeekk  kköözztt

mmaa  ggyyaarr  rraa  iiss  llee  ffoorr  ddíí  ttoott  ttáákk..



Catherine Mansfieldre is ezt mond ják, és mû ve it Updike csa lád re gé -

nye i vel szin tén pár hu zam ba hoz zák. Min den eset re a sok át hal lás is

azt bi zo nyít ja, iga zi nagy mes te re mû fa já nak. Per sze, nagy sze re pet

ját szik a for dí tó ab ban, hogy a ma gyar ol va sók meg sze ret ték. Az el -

sõ köny vet Borbás Má ria for dí tot ta, a má so dik tól már Mes ter há zi Mó -

ni ka ül te ti át ma gyar ra a mû ve ket, és tö ké le tes vá lasz tás nak bi zo -

nyult: ne ki va ló ez a tisz ta, szi kár, lát szó lag ér ze lem men tes, po é ti kai

ér zé keny sé gû írói vi lág. A fõ szer kesz tõ el mond ta, hogy a kö vet ke zõ

Munro-könyv, az Édes élet ta vasz ra je le nik meg. No bel-díj ide vagy

oda, nem a gyors tal pa ló for dí tás ka te gó ri á ja Alice Munro, aki egyet -

len no vel lát négy-hat hó nap kö zött ír meg! A for dí tás ra is ér de mes

idõt hagy ni.

Munro nõi té mák ról ír és leg in kább nõk ol vas sák, bár a leg je len -

tõ sebb ma gyar kri ti ká kat ép pen fér fi szer zõk ír ták ró la. A két leg na -

gyobb ra jon gó ja is fér fi, John Updike és Jonathan Fransen, ez utób -

bi a Ma gyar Na rancs ban meg je lent in ter jú ban a leg na gyobb kor társ

észak-ame ri kai író ként em le ge ti Munrót. Az egyik könyv hát ol da lán

egy Byatt-idé zet re me kül össze fog lal ja, mi lyen té mák ról ír:

„...történetei a te kin tet ben is ki vé te le sek, hogy a no vel la szûk te ré -

ben tel jes sor so kat kö vet nek vé gig. A hét köz nap ok nagy kró ni ká sa:

ét ke zés rõl, pénz za var ról, öl töz kö dés rõl, öre ge dés rõl, szex rõl, gye -

rek szü lés rõl és ne ve lés rõl sen ki más nem ír úgy, mint õ.” A fõ szer -

kesz tõ nõ hoz zá fûz te még, hogy a szer zõ fo gé kony a kü lön bö zõ tes ti

és lel ki erõ szak ra, min den olyan kér dés re, ami a nõk tár sa da lom ba

va ló be il lesz ke dé sét, il let ve a kon ven ci ók kal va ló szem be sü lé sét jel -

lem zi, az abor tusz leg ali zá lá sá tól kezd ve a ne mi erõ szak bün te té sé -

ig. A leg utol só kö tet ben szin te mind egyik tör té net nek va la mi lyen erõ -

sza kos cse lek mény áll a kö zép pont já ban. Tönkõ Ve ra sze rint ezt

frics ká nak is érez het jük, olyan, mint ha va la me lyik na pi lap nak a bûn -

ügyi ro va tá ból sze mel ge tett vol na hí re ket, hogy meg mu tas sa, sem -

mi lyen té má ból is tud no vel lát ír ni. A má sik frics ka Cse hov ra utal. A

Men  nyi bol dog ság cím adó no vel lá ja egy ma te ma ti kus nõ rõl szól –

mint ha már ne ki len ne ele ge ab ból, hogy foly ton Cse hov hoz ha son -

lít ják –, írt egy orosz tör té ne tet, amely ben sze rep lõi akár egy Cse -

hov-no vel lá ban, ke resz tül-ka sul ro han gál ják Eu ró pát. Egyéb ként

min den no vel lá ja Ka na dá ban, On ta ri ó ban ját szó dik. A ka na dai táj

na gyon fon tos az éle té ben, ez az egyet len te rü let, ahol Mes ter há zi

Mó ni ká nak idõ rõl idõ re bi o ló gu so kat kell se gít sé gül hív nia, hogy az

er dõ sé gek le írá sá nak for dí tá sá val meg tud jon bir kóz ni. Itt em lít het jük

meg, hogy Munro el kö te le zett kör nye zet vé dõ, ki zá ró lag te le pí tett er -

dõ bõl szár ma zó fá ból ké szült pa pír ra en ge di a köny ve it nyo mat ni. 

A ma gyar ol va sók nak nem kell so kat vár ni uk: a leg utób bi kö te -

tek bõl még van né hány pél dány, de mind a né gyet új ra nyom ják, egy

jó hét múl va lesz a köny ves bolt ok ban mind egyik bõl. S bár több ször

fel röp pent a hír, hogy Alice Munro ab ba hagy ja az írást, re mél jük,

még foly tat ja.
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