
Onagy Zoltán: Nyakunkon a Könyvhét (2011.06.02 - 2011.06.06), honnan,
hogyan informálódsz szakmabelinek illik, melyik kiadó mit jelentet meg?

Hargitai Ildikó: Egész évben odafigyelek az írókkal, könyvekkel
kapcsolatos dolgokra. Sokat, és sokfélét olvasok. Olyan ez nálam, mint az
éhség. Minden érdekel, ami jó!

 
OZ: Ha kicsit nosztalgikusra veszem, az emlékezet határán a Könyvhét –

zsurnaliszta panellal – valóban a Könyv Ünnepe, az olvasó készült rá, fehér
inget húzott, úgy indult a Térre, ahol helyileg felverve a helyi könyvesboltok
sátrai. Egy idõszakban érdemes volt jó viszonyt kialakítani az eladókkal,
hogy a kötelezõ aktuálisokat meg tudja venni az olvasó a pult alól, mint
például a Körképet, a Szép verseket, a Rivaldát, ezekbõl soha nem szállítottak
eleget az elsõ menetben. Mostanában valami okból nem érzem a régi áhítatot.
Ugyan miért? A Könyvhét nem lehet korfüggõ.

HI: Azért látni egy ünneplõs réteget, talán a régiek leszármazottai, kicsit
népies, kicsit magyaros ruhákban, gyerekekkel, de ez valóban nem az már,
amire Te gondolsz. Õket talán a megmaradás divatja mozgatja, meg az
ellenállásé, vagy csak visszavágynak. De tudod, akkoriban az én városomban
csak egy könyvesbolt volt, és egy hivatalban döntötték el, ki adható ki. A
Könyvhét nem, de az áhítat tényleg korfüggõ lehet.

 
OZ: Szerinted megmaradt a Könyvhét rangja a két másik könyves akció

mellett? Ha három húsvét volna, törhetnénk a fejünket, melyik húsvét
húsvét, melyik még húsvétabb.

HI: Az elsõ amerikai gyorsétterem után megnyitották a másodikat is,
éppen szembe vele, az út túloldalán. Az elsõ naptól ugyanakkora forgalmat
csinált. Nekem mégis a Könyvhét a könyvhét. Szép az idõ, közel a Duna,
kint vagyunk a téren, és nincs belépõdíj.

 
OZ: Kicsi a piac és minden nappal vékonyodik az olvasói réteg. Szerinted

a gyors egymásutánban lenyomott Feszt és Könyvhét nem fosztja-e ki
egymást, húzza el a vásárlóerõt egymás elõl? Vagy éppen ellenkezõleg?

„Szponzorokat keresek”

Beszélgetés Hargitai Ildikóval
a Könyvhetrõl





HI: Fogalmam sincs, honnan van az embereknek pénze. Én a Könyvhéten
is csak két, három könyvet veszek, a többit szépen beosztom, mikor, hol.
Vagy csereberélek a sajátommal, és még a könyvtár is ott van. A Könyvhét
nekem sokkal inkább szól a találkozásokról, mint az üzletrõl. Persze, ha
kiadó lennék, tépném a hajam, de azért nem nagyon.

 
OZ: Kitõl (kortárstól, magyartól) vársz új munkát, kötetet, mi az, amit

feltétlenül megnézel?
HI: Lackfi János két új könyvét biztos megkeresem, és van egy átlapozós

listám is, de azt nem másolom ide.
 
OZ: Mi az, amit megvásárolsz, már most tudod, hogy biztosan?
HI: Víg Balázs, Három bajusz gazdát keres, mert mesékkel foglalkozom

magam is, és ez érdekesnek tûnik, meg Grecsó Krisztiántól a Mellettem
elférsz címût, és egy nem magyart is, Mircea Cartarescu, Sárkányok
enciklopédiáját.

 
OZ: Mekkora összeget tartalékolsz könyvheti vásárlásra?
HI: Ebbe nem merek belegondolni, kimondani, leírni meg még úgy sem!

Szponzorokat keresek!
 
OZ: Mi az, amit biztosan megkapsz baráti ajándékként?
HI: Vannak barátaim, és cserekönyveim is, de már óvatos vagyok. Tavaly

például nagyon szerettem volna megszerezni egy magyar színházi íróról
szóló könyvet, de már az összes pénzem elfogyott, így cserélni akartam, az
író várakoztatott vagy egy fél órát, aztán felállt, és szó nélkül elment.

 
OZ: Ki az a fiatal, országosan még nem ismert tehetség, akit szemmel tartasz?
HI: Ki a fiatal? Mi az országosan ismertség? Mi a tehetség? Vannak jó versek,

vannak jó gondolatok, egy-egy remek tárca, nem tudom. Lehet, hogy túl szigorú
vagyok. Vagy ez összefügg az elsõ kérdésedben felvetettekkel, és nincsenek
igazán nagyok? Esetleg nem látszanak ki a Librialexandrapláza kínálatából?

 
OZ: Ha tudsz valamit a könyvheti felhozatalból, szerinted mi lehet a

Könyvhét sikerkönyve? Egyáltalán létezik még a fogalom, hogy
„sikerkönyv”?

HI: Nem szeretem ezt a szót, hogy siker, és azt sem, amit ma jelent. Én a
sikerkönyvekben csalódni szoktam. Ha nem, akkor áldom a szerencsémet.

 
OZ: Hagyatkozol a kiadói ismertetõkre, recenziókra, kritikára, vagy pedig

évek óta jól bevált íróidat vásárolod?
HI: Egy jó recenziótól fel tudok lelkesedni, kritikát olvasni kifejezetten

szeretek, de vásárolni a beleolvasós módszerrel szoktam.
 
OZ: Ha érintett vagy az idei Könyvhéten: mivel? Kötettel, író-olvasó

találkozók, kiadói beszélgetések moderálásával?
HI: Likból lött leány címû csintalan mesekönyvem jelenik meg felnõtt

olvasók számára. Beszélgetést is ígértek hozzá.


