Üdvözlet az Olvasónak!
Az megvan, hogy a tárgyalásokon milyen
jó kapaszkodni valamibe (mármint, konkrétan fogni – mert jólesik, megnyugtat)? És
az, hogy mennyivel kellemesebb manuálisan jegyzetelni a megbeszéléseken a legfontosabb mondatokat, mint gépbe pötyögtetni? És az, hogy biztonságérzetet ad az üzleti
helyzetekben, ha minőségi, szép eszközöket
használunk? Persze, nem múlik ezen semmi, nem ezen múlik – valami hatása mégis
van. Nem a másikra, hanem ránk.
Egy ideje gyűjtöm az elegáns, mégis modern használati eszközöket magam köré.
Sajnos, én semmire sem tudok vigyázni, a
dolgok nálam leütődnek, megkarcolódnak
– ezért le is szoktam fényképezni a szép tárgyaimat, mielőtt menthetetlenül ütött-kopottá válnak. Egy tollnak esztétikuma van,
egy füzetnek tartása, és minden, fizikailag
is létezőnek van valami más, önmagáért
való tulajdonsága a funkcionalitáson túl.
(Ahogyan például a szoftveres anyagainknak nincs – egy Excel munkafüzetnek maximum pontossága tud lenni, ha ügyesek
vagyunk.)

Az Athenaeum vállalatcsoport alapítója, a könyvesboltosból lett nyomdász és
könyvkiadó 1859-ben Emich Gusztáv Nagy
Képes Naptára címmel életre hívott egy
olyan kalendáriumot, amely, azon túl, hogy
tényleges határidőnaplóként is használható
volt, a kor írástudói számára legfontosabb
információkat gyűjtötte össze. Például benne volt a teljes tiszti kar névvel-címmel,
minden közhivatal elérhetősége, meg egy
csomó olyasmi, amit ma már nem is értünk.
Később ez az évkönyv Az Athenaeum Nagy
Képes Naptára címet kapta, és az olvasó
polgárság egyik leggyakrabban használt
kiadványává vált évtizedekre. Hamisítatlan XIX. századi koncepcióról van szó, ez
a kalendárium-forma egy lassabb, élhetőbb,
emberibb világ tárgyi bizonyítéka.
Mi pedig, az Athenaeumnál úgy döntöttünk, hogy 2019-re felélesztjük a magyar
írott kultúra legnagyobb hagyományú kalendárium-termékét. A kiadvány-sorozat
160. évfolyamát tartja most a kezében. Kívánom, hogy hasznos és kellemes társa legyen egész éves sikereiben!

Kalenda
Hogy mi az idő? Ha nem kérdezik, tudom. Ha kérdezik, nem tudom. Ekként vélekedett Szent Ágoston. Könnyű ezzel egyetérteni, noha bármennyire
szellemes, nem segít. Főleg annak nem, aki prózát
ír, s e tevékenységében két fogalom hegycsúcsát kell
megmásznia napi rendszerességgel: az egyik az idő,
a másik a tér. Akkor is velük gyürkőzik, amikor embert ábrázol, mivel mondott lény éppen az idő és a tér
egyik legfontosabb testet öltője. Nagy országokbeli
szerzők könnyebben fejezhetik ki a teret (van ott bőven), a kisebbekben lakóknak marad az idő.
Már elemista koromban is lebilincseltek az évkönyvek, a kronológiák, s még inkább a kalendáriumok. Akkoriban (ötvenes évek vége) nehéz volt ezekhez hozzájutni. Nem az évente kiadott és jellegtelen
nyelvhasználatú Kincses kalendáriumra gondolok,
hanem a háború előttiekre, azokban olyan ízes kifejezések bukkantak elő, melyeket az én romlott pesti
magyarom hírből sem ismert. Megtudhattam belőlük a mezei munka fogásait és módszereit, ez is szűzföldnek számított nekem.
Az első régi kalendáriumot Gáll István, a rég elfelejtett prózaíró adta kölcsön. Hogy tanuljak belőle
magyarul. Mint mondta, Déry Tibor is efféléket kezdett olvasni, amikor kritikusai a szemére hányták,
hogy darabos – németes – a stílusa. Kicsit szégyenkeztem, hogy magyarul kéne tanulnom, de fejest
ugrottam az ódon és népies világba. Antikváriumokban sikerült beszereznem további hármat-négyet. Álmomban se gondoltam, hogy valaha megjelenhetek
egy kalendáriumban.

Amikor az Apák könyve című regényt készítettem,
mind a tizenkét fejezet élére illesztettem egy rövidke leírást arról a (nem naptári értelemben vett) hónapról, mely az ábrázolás fő időtere. Ezeket nem én
írtam, részben kalendáriumokból ollóztam, részben
pedig Baktay Ervin akkortájt nehezen hozzáférhető
asztrológiai szakmunkájából. Sajátságos, hogy a kritikusok kikérték maguknak, hogy mik ezek a giccses
mondatok, föltételezték, hogy én fogalmaztam őket.
Stílusérzék, uraim, gondoltam, de nem lebbentettem
föl a fátylat. Ennyi idő múltán talán megtehetem.
Valamelyikben, talán éppen a Gáll István-félében olvastam, hogy a kalenda római eredetű szó,
a hónap első napját jelenti. A nyelvújítás előtti magyarban még köztudottként használták: „December
kalendáján a fagyok elől már védoltalom szükségeltetik gyimilcsfáinknak.” Nyilvánvalóan ebből lett
a kalendárium szavunk. Ugyanonnan tudtam meg,
hogy a rómaiak eleinte csak tíz hónapra osztották
az évet, a január és a február hiányzott, mert akkor
nincs mezőgazdasági teendő. Valamint: a június a
fiatalok, a május pedig az öregek hónapja, velük kapcsolatosak a nevek. Március a háború istenét, április
pedig Vénuszt (az etruszk nevét) idézi . A többi egyszerűen sorszámnév.
A rómaiak a hét fogalmát eleinte nem tartották
fontosnak, szót sem alkottak rá. Lehetett idejük bőven, mindenesetre úgy érezték. De jó volna, ha mi
is úgy érezhetnénk. Vagy legalább én. Mert az idő,
amiről jobb, ha nem kérdezzük, micsoda, egyre gyorsabban telik. Múlik. Száguld. Fogy.

Le misérable
Egyesek Victor Hugo -t, mások Dickens-t vagy
Zolát olvasnak, ha a XIX . század nyomorgóinak
gyakran sötét és kegyetlen világára kíváncsiak.
Pedig a valóság borzalmasabb, mint a fikció.
Az újságcikk tárgyilagos nyersessége különösen
borzongatóvá teszi az alább olvasható kis
históriát 1870-ből.

A mézeskalácsok hallgatnak
A régi újságokat olvasva egész kis krimik bontakoz
hatnak ki a szemünk előtt a maguk fordulataival és
szinte már ponyvaszerű kliséivel, amelyeket mégiscsak
a valóság sző. Egy ilyen eset a mézeskalács-készítőnek
és nejének alább olvasható története is – az első
szemelvény 1870 augusztusából,
a második ugyanazon
év decemberéből, míg
az utolsó 1872-ből
származik.
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Első, igen megosztó
pukkasztó regénye 2010 nyarán került a könyveskönyv
köny
önyv
és polgárpukkasztó
boltok polcaira, azóta a magyar szórakoztató irodalom
egyik népszerű alakjává emelkedett. Többszörös Aranykönyv-díjas szerző, aki vérbeli kalandorként folyton még
járatlan utak keres. Kötetei: Legyél Sikeres Fiatal! (2008),
Barbibébi (2010), LoveClub (2011), Bomlás (2013), Aktus (2014), Szeress jobban! (2015), Szigor I. – A tiltás
gyönyöre (2016), Szigor II. – A pillangók ébredése (2016),
Szigor III. – A hatalom
szabályai (2017)

Majd megszáradunk
Tegnap még záporokat jósoltak, egyelőre
viszont tiszta az égbolt, hét ágra süt a nap.
Szeszélyes hónap a június, a lánynak fogalma
sem volt arról, hogyan gondolhatták a szervezők, hogy ezek a napok a legmegfelelőbbek
egy olyan szabadtéri rendezvénynek, ahol a
könyveké a főszerep. Hisz’ a könyv papírból
készül, aminek nem tesz jót, ha elázik. Persze
a szándék, a lelkesedés és a tradíció még akkor is mindeneknél feljebb valóbb, ha ellentmond a praktikumnak.
Este a vállra akasztható vízhatlan táskájába a könyvek mellé bepakolt egy pulóvert és
egy esernyőt, ám indulás előtt azokat mégis
a lakásban hagyta. A fülledt nyári melegben
nincs kedve felszerelkezve, a cipekedéstől hátán folyó verítékkel járni a várost. Amúgy is a
kockáztatásoktól érzi leginkább, hogy él. Az
életet pedig az újdonságok szépítik. Ezért is
döntötte el, hogy kimozdul és megnézi magának azt az embert, aki néhány hónap alatt
ismeretlenül is a mindennapjai részévé vált.
Karácsony előtt ajándékba akarta megvenni az édesanyjának az egyik kedvenc
szerzője legújabb regényét. Nem értette az
anyját, hiszen ő már az iskolai kötelező olvasmányok kacifántos mondatainak sűrűjében
bolyongva is folyamatosan elveszett, majd a

kudarcélményei után hosszú évekre eltávolodott az olvasástól. Az anyja viszont folyamatosan valamelyik könnyen megjegyezhető
angol néven publikáló magyar szerző könyvét bújta. A lány egyikbe-másikba kíváncsiságból beleolvasott és bár igaz, ezekben
nem talált a szerző zsenialitását bizonyítgató
mondatlabirintusokat, émelygett a szirupos
párbeszédektől és a giccses jelzőhalmoktól.
Mindegy, ha az anyjának erre van igénye, ő
nem fosztja meg tőle. Ráadásul ezúttal egy
olyan ajándékot akart választani, ami akárhányszor az anyja szeme elé kerül, őrá emlékezteti majd.
Az ünnepek előtti napokban a boltban
akkorára duzzadt a vásárló tömeg, hogy a
levegőtlenségtől megszédülve, az egyensúlyát vesztve leborította az egyik könyvekből
épített piramist. Először dohogva tovább haladt, később aztán megnézte magának, hogy
milyen hülye könyv miatt törte ki majdnem
nyakát. Habár a borító nem feltétlenül az ő
ízlését tükrözte, a kötet fülszövege felkeltette
az érdeklődését. A leírás szerint a regény egy,
a húszas évei közepén járó lányról szól, aki az
élete legnagyobb tragédiáját követően próbál
talpra állni, és leküzdeni a fenyegető ellenségét: a magányt.

Megvette a könyvet és életében először, a
leírt sorokat olvasva nem unalmában távolodott el egy történetről, hanem mert a saját
életére vetítette a cselekményt, és elkalandozott. Nem csak lekötötte, hanem mondatról
mondatra a bőre alá mászott, majd az erein
át felszívódva, az egész testében lüktetett a
sztori. Élvezte, hogy a könyv hatására végre
a saját tragédiáján túlmutatva is születnek
gondolatai. Hogy egyáltalán képes még gondolkodni, tehát létezik, és ezt az utolsó lélegzetvételéig nem szabad elfelejtenie.
Habár huszonnégy évig úgy tartotta, az
élet túl rövid, hogy sorokban állva várakozzunk, most mégis türelmesen beáll kígyózók
közé. Néhány perccel később egy korabeli
mosolygós lány fordul hozzá, megkérdezi,
melyik a kedvenc regénye az írótól. Beszédbe
elegyednek, elmeséli, milyen körülmények
között botlott a szerzőbe. A történetre egy
másik, idősebb sorbanálló is felfigyel, csatlakozik hozzájuk, együtt nevetnek a viccesen
hangzó sztorin, ő pedig nem akarja kedvüket
szegni azzal, hogy megosztja, valójában miért
szédült meg, inkább mosolyogva hallgatja a
többieket. Beszélgetéssel az idő repül, a sor halad, ám nem elég
gyorsan, mert a szeszélyes június a Vörösmarty tér fölé terel
a semmiből egy
záporfelhőt.
Van, aki elszalad a térről,
többen a vé-

delmet keresnek és akadnak ők, akik tétován
egymásra néznek.
– Ez csak víz – von vállat az idősebb. –
Majd megszáradunk.
A lány marad, az ég felé fordítja a fejét és
hagyja, hogy a víz áztassa az arcát, elmossa
felszabadultsága könnyeit.
Az eső hatására a sor megritkult, pillanatok választják el a lányt attól, hogy találkozhasson az íróval. Annyi mindent szeretett volna vele a következő néhány percben
megosztani. Például végre ki akarta hangosan mondani az életére törő nyavalyát.
Azt reméli, ha megoszthatja az íróval,
könnyített teherként cipeli majd tovább. Mély levegőt véve kezdene bele, ám amikor az író a csurom vizes
haja, illetve ruhája láttán kedvesen
megköszöni, hogy az eső ellenére is
kitartott, a lány felülírja az addigi
terveit.
– Majd megszáradok – mosolyog. – De, ha esetleg mégsem,
hálás vagyok, amiért most így
érzek.

BARANYI VIVIEN
yvkiadó
kiadóvezető, Partvonal Kön

Aktuális pozíció betöltésének kezdete: 2011
Korábbi (és jelenlegi) pozíciók: ügyvezető igazgató,
Manó Könyvek Kiadó Kft. 2004-től

Aktuális pozíció betöltésén
ek kezdete: 2010
Korábbi pozíciók: főszerkes
ztő
Tanulmányok: ELTE-BTK ma
gyar-esztétika szak
Személyes küldetés: Igénye
s és szép kivitelű
ismeretterjesztő és szórak
oztató könyveket
kiadni a magyar olvasóköz
önség számára.
DÁVID ANNA
dó
igazgató, Magvető Kia

Aktuális pozíció betöltésén
ek kezdete:
2016. július 1.
Korábbi pozíciók: szerkesztő
ségi titkár, szerkesztő
Osiris, Műszaki, Athenaeum
, Magvető, Libri kiadóknál
Tanulmányok: ELTE magya
r-angol szak
Személyes küldetés: Mindig
nyitottnak lenni a kortárs
környezetre és a változások
ra, művészi értéket találni
és kiadni a Magvető hagyom
ányaira támaszkodva.

ÉRSEK NÁNDOR
Kft.
ügyvezető, Scolar Kiadó

ügyvezető igazgató, General Press Kiadó Kft. 2014-től
Tanulmányok: International Business School
Személyes küldetés: A legrégebbi, 1842-ig visszanyuló
gyökerekkel rendelkező könyvkiadói és kereskedemi
cégcsoport működtetése és fejlesztése, a családi értékek
továbbörökítése.
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prof.dr. KOLOSI TAMÁS
elnök, Líra Könyv Zrt.

KÚNOS LÁSZLÓ

Aktuális pozíció betöltésén

ek kezdete: 1994
Tanulmányok: ELTE TTK, ma
tematika-fizika szak
Személyes küldetés: „Jót s
jól!”

HALMOS ÁDÁM
i Csoport
ügyvezető, Libri Kiadó

Aktuális pozíció betöltésének kezdete: 2011
Korábbi pozíciók: Nyitott Könyvműhely
ügyvezető igazgatója
Személyes küldetés: Ismeretterjesztés
globális kérdésekre választ kínáló könyvekkel.

Aktuális pozíció betöltésének kezdete: 1990-től
Korábbi pozíciók: MKKE elnök 2018. januárig

KOCSIS ANDRÁS SÁNDOR
suth Kiadó Zrt.
elnök-vezérigazgató, Kos

KOLOSI BEÁTA
nyv Zrt.
vezérigazgató, Líra Kö

Tanulmányok: kereskedelemgazdász, szociólogus
Személyes küldetés: A tudás átörökítés egyik
legfontosabb hordozója a könyv, amely a nyelven
keresztül a kulturális identitásunk, egyik
meghatározó része. Ebben részt venni, részben
szakma, de valóban inkább némi megszállot
ságot kíván, „küldetés tudatot”.

Kft.
Aktuális pozíció betöltésének kezdete:
igazgató, Corvina Kiadó
2003
Korábbi pozíciók: főszerkesztő, Corvina
1987–2003; C. egyetemi docens, ELTE BTK angol
tanszék
Tanulmányok: ofszet gépmester és Magyar-angolskandinavisztika diploma, ELTE
Személyes küldetés: A magyar kultúra házának
építése

Aktuális pozíció
betöltésének kezdete: 2016

SZABÓ TIBOR BENJÁMIN
Kiadó Kft.
ügyvezető igazgató, Athenaeum

Korábbi pozíciók:
főszerkesztő; Athenaeum Kiadó Kft.
Tanulmányok: JGYTF, magyartanár-könyvtáros,
2000
Személyes küldetés: Keep your margins

ek kezdete: 2013
Aktuális pozíció betöltésén
többször)
(közben a kiadó alakult át
tudományok
Tanulmányok: állam és jog
e lehetek egy olyan
Személyes küldetés: Részes
ek eredményeként
alkotói folyamatnak, melyn
ben
tartalmában és megjelenésé
dr. SZEMERE GABRIELLA
ek és
letn
szü
k
yve
kön
s
nye
igé
is
dói Csoport Kft.
sók
olva
ügyvezető igazgató, Central Kia
az
ezeket a kiadványokat
is szívesen megvásárolják.

Belezavarodtál a cselekménybe? Van egy jó ötleted,
de mire leszállsz a villamosról, elfelejted? Az istenért sem tud
kikeveredni a karaktered a slamasztikából? Könyvet írni mindig is kemény
dió volt, azonban most ezeknek az általunk összegyűjtött szoftvereknek
és alkalmazásoknak köszönhetően sokkal könnyebb dolgod lesz.
(Megjegyzés: az alkalmazások többsége angol nyelvű.)

Writer

WriteMonkey

Egyszerű, könnyen kezelhető online felület,
amit szabadon lehet változtatni (színt, hát
teret, betűtípust). Pár percenként automati
kusan menti a szöveget, egyetlen gombnyo
mással pedig egyből textként vagy pdfként
menthető az anyag. Napi célok is kitűzhetők
(szavak száma vagy írással töltött idő).
(www.BigHugeLabs.com)

Egyszerű honlap, mely értékes segítsé
get nyújt a munkában. Minden billentyű
paranccsal intézhető, így még egér haszná
lata sem szükséges. Könyvjelzők illeszthetők
a szövegbe, megőrizhetők a korábbi verziók
és gyorsan megnyithatók írást segítő hon
lapok (pl. szótárak). A karakterek és szavak
számolása mellett még egyes szavak előfor
dulási gyakorisága is ellenőrizhető, ahogy az
is, mennyi időbe telik egy szöveg elolvasása
átlagos sebességgel.
(www.writemonkey.com)

FocusWriter
Koncentrálást segítő offline program, mely
nek van Mac, Windows és Linux verziója is.
Ízlés szerint változtatható a virtuális asztallap
képe, mely inspirációt is adhat az íráshoz. Ki
tűzhető napi kiszabott munka mennyisége is,
ellenőrzi a helyesírást.
(Graeme Gott)

Scribus
Ingyenesen letölthető DTP program, azaz ki
adványszerkesztő a profi munkákhoz.
(www.scribus.net)

Freemind

Evernote

Java-alapú gondolattérkép szoftver, magyar
nyelvű felülettel. Akár egyszerre több térkép
is szerkeszthető benne, így tökéletes cselek
ményábrázolások, karakterfejlődések kiötlé
séhez. Sokoldalú program, az egyszerű felü
leten szinte minden megtalálható.
(GNU GPL V2+ licence)

A feledékenyek megmentője. Egy olyan al
kalmazás, melyben jegyzet készíthető, fotó
csatolható, lista írható, de még hangfelvétel is
rögzíthető (ha épp a buszon ugrik be a legjobb
ötlet). Cross-platform app, így ami a mobilról
hazafele belekerül, otthon a gép előtt már ír
ható, szerkeszthető is.
(Evernote Corporation)

yWriter
Ennek az íróprogramnak sajátossága, hogy
fejezetek helyett jelenetekre koncentrál, így
azok könnyebben mozgathatók, rendezhetők
lesznek. Ezen jeleneteket akár üresen, felcím
kézve is lehet hagyni (ha még épp nincsen
kész teljesen), és így is beilleszthetők a kívánt
részbe. Ezen kívül pedig könnyedén hozzá le
het adni új szereplőket, helyszíneket, fejeze
teket is.
(Spacejock Software)

Bibisco
Ez a karakterközpontú írói alkalmazás tökéle
tes mindazoknak, akik szeretik előre, részlete
sen megtervezni szereplőiket, valamint a föld
rajzi és időbeli helyszíneket is. Egyetlen hibája
talán az, hogy nagy tárhelyet foglal.
(Andrea Feccomandi)

Scrivener
Egy olyan író program, ahol mindent egyben
lehet tartani. Egy fájlon belül rendszerezhetők
a fejezetek, feljegyzések, vázlatok, karakter
leírások, háttérinformációk és rengeteg más.
Címkézhetők, színezhetők, többféleképp jelöl
hetők egyes szövegek. Nem csak regények,
de forgatókönyvek és drámák írására is töké
letes program.
(Literature & Latte Ltd.)

Freedom
Alapvetően az íráshoz nincs köze, ez a szoft
ver azonban minden olyan alkalmazást letilt
a számítógépről, ami zavarhat az írásban,
legyen az az internet vagy bármi applikáció.
Időkorlát beállítható.

