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Hosszú futása januárban véget é r t  Akkor jött a fekete péntek, elő 
ször maradtak zárva az Alexandra üzletek, a Nyugati téri üvegcso 
dából kísértetpalota lett Még mindig van, aki bízik Matyi Dezsőben 
(„mintha száz élete lenne”), s talán az Alexandra-tulaj is meg van 
győződve arról, hogy hatvan boltos hálózata újraéled. Ám a boltok 
ban ma már mások ülnek. Gyorsan lezajlott a váltás. A nagy nyertes 
a két ellenlábas, a Kolosi Tamás-féle Líra és a Balogh Ákos vezette 
Libri. Ez az év ráment az átrendeződésre. Ahogy egy öreg könyves 
mondta: „A Dezsőt is túl fogjuk élni. Helyét lassan benövi a fű.” A fő 
kérdés a félelmes jövő: hova vezet a nagy kereskedelmi láncok erő 
fölénye, elmerül-e a magyar könyvkultúra a gagyi tengerében? És 
hiába futnak-e a kis kiadók a pénzük után?

-  Nem halálos csapás, de fajó és kel 
lemetlen -  mondja Miklós Tamás, a 

kicsi, de nívós kiadónak számító Atlantisz tulaj 
donosa. -  Matyi Dezső színes alakja volt a törté 
netnek, de pusztán mellékszereplője.

Értetlenkedésünket látva az igazgató moso 
lyogva jegyzi meg:

-  Én ismertem Matyit még akkor, m ikor egy 
egyetemi aulában könyveket pakolt. Akkor sem 
számolt el rendesen, most sem.

A Matyi-szerű se lf made maneket a 
spontán privatizáció idején a kereske 
delmi infrastruktúra megsemmisülése 
emelte fel. A raktárpincékbő l fo lyó  
méterszám dobálták ki a fölösleges 
könyveket. Volt olyan bolt, amelyet 
porcelánkereskedésnek adtak el azzal 
a megkötéssel, hogy itt kell állnia két 
polc könyvnek. Közben mértéktelenül 
felszaporodtak az addig indexen lévő, 
feketén nyomott sikerkönyvek. Arany 
idő  volt. Maga Matyi „kempingasztalos 
kereskedőként” az ABC-k elő tt ácso-

rogva indult. A pörgés annyira megszédítette, hogy felsőbb iskoláit be sem fe  
jezte. K im aradta kereskedés miatt.

Kocsis András Sándor, az MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
Egyesülése) elnöke ebben a spontaneitásban, gyorsaságban látja a Matyi- 
varázs titká t.

-  Iskolázatlan, ösztönös tehetség, aki a tudatlanok magabiztosságával tö r 
utat, akinek az a fontos (a pénz m e lle tt természetesen), hogy a bódé e lő tt 
állva rámosolyogjon Vámos Miklós.

A korai kilencvenes évek légköre nagy számban term elte  ki a Matyi-fé- 
le üzleti sztárokat, iparosokat, kazán királyokat. A sajtó is kényeztette őket.

Százból kilencvenöt rövid úton bele 
bukott az elképesztő növekedésbe. 
Hogy kibő l le tt kalandor, kibő l üzlet 
ember, a szerencsén is m úlott. A pécsi 
könyvkereskedő távrepülése huszonöt 
évig ta rto tt.

Ami a minőséget vagy a szépséget 
ille ti, kiadóként a „korai Matyi" sosem 
számított egy Kner Imrének vagy Tevan 
Andornak. Fő erénye a jó  szaglás és a 
gyorsaság volt. Amint felfedezte a diva 
tos agykontrollmániát, azonnal te ríte t 
te  is. A Magyar Narancs M atyi-portréja

Minél nagyobb pénzeket kölcsönöztek 
a bankok, minél többet fektetett Matyi 
a növekedésbe, annál jobban nőtt a bi 
zalom -  szemben a normális közgazda- 
sági logikával. A kiadók, ha józanok, már 
régen, 2008 körül kiszálltak volna. Már 
akkor arról suttogtak, hogy Matyi hama 
rosan bukni fog, de mivel évek óta hú 
zódott ez az állapot, a könyvesek egyre 
mániákusabban bíztak benne.
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szerint az első kiadványok ritkán láttak korrek 
to rt, lektort. A papír durva, a fedél szinte karton, 
a képeken számolni lehe te tt a széteső pixeleket. 
Volt olyan távol-keleti témájú kiadvány, amelyen 
a hosszú magánhangzók fe le tt hullámvonalak he 
lyettesítették az ékezeteket. De megvették. Matyi 
kezdettő l kedvelte a színes-szagos gyerekkönyve 
ket. És m egállíthatatlanul növekedett.

Beszélgetéseink zöme furcsa konklúzióval zá 
ru lt. A pécsi szupermennek a kiadói világban 
akadnak haragosai, legfőképp károsultjai, ám 
az áldozatok nem kis része mégis megbocsátó.

Hiába dühös, egyúttal szeretetteljes is. Úgy tekintenek Matyira, m in t egy 
csínytevő, krakéler kamaszra. („A Dezső alapjában széltoló, a dzsentritempó 
sem idegen tő le  -  mondja az MKKE vo lt tisztségviselő je, nagy öregje. -  Úgy 
gondolja, a pénz arra való, hogy ő, Matyi Dezső lovakra, cukrászdákra, nőkre 
és focicsapatra költse. -  Egy drímer, egy lúzer -  mondja egy másik könyves. 
-  De van stílusa. Olyan, aki m indig ado tt arra, e lit iskolákban tanu ljon  a 
lánya, és mindig legyen lovardája")

Hogy a kiadók egy része m iért megbocsátó, azt Péterfy Gergely, az MKKE 
igazgatója a já téke lm élette l magyarázza. Minél nagyobb pénzeket kölcsö 
nöztek a bankok, m inél többet fe k te te tt Matyi a növekedésbe, annál jobban 
nő tt a bizalom -  szemben a norm ális közgazdasági logikával. A kiadók, ha 
józanok, már régen, 2008 körül kiszálltak volna. Már akkor arról suttogtak,
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Gyilkos verseny

A fo lyam atosan szűkülő könyvp iacon egy 
re kegyetlenebb a verseny. Bár a könyv még 
ma is kom oly üzlet, az MKKE á lta l közzétett 
adatok szerin t a példányszámok fokozatosan 
csökkennek. Egy Frei Tamás, egy Ken Follett

ma is elmegy százezerben, de az efféle ínyencség egyre kevesebb. Egy 
hazai kiadvány akkor lenne rentábilis, ha legalább háromezer példány 
ban fogyna. Bart István R udolf trónörökösrő l szóló monográfiája 1984- 
ben kétszer is elment húszezerben, egy fia ta l kö ltő  verseskönyve pedig 
elérhette a háromezret. Ma hatszázzal számolhat egy első kötetes köl 
tő. Az átlagpéldányszám az MKKE honlapján közölt statisztikák szerint 
(a tankönyveket nem számítva) 2015-ben 1700 volt, de 2011-ben még 
2700. Viszont a forintban szám olt összérték az 1997-es 25 m illiá rdda l 
szemben 2015-ben a 45 m illiá rd o t is meghaladta.

hogy Matyi hamarosan bukni fog, de m ivel évek 
óta húzódott ez az állapot, a könyvesek egyre 
mániákusabban bíztak benne.

-  Mi is hibásak vagyunk -  ism eri e l az MKKE el 
nöke.

Más gyakorla to t képviselt Farkasvölgyi Bori, a 
tekintélyes, de „k is  kiadónak” szám ító Medicina 
igazgató-tulajdonosa. A Medicina kom o ly  érték, 
igazgyöngy a magyar könyvesvilágban. Épp azt a 
te rü le te t (a tudom ányos könyvkiadást) képviseli, 
amely a rendszerváltás után trag ikus vesztesége 
ket szenvedett. Nagy munkaigényű, gazdagon il 
lusztrált szak- és tankönyveket ad ki. M ivel lassan 
fogynak, évekig fekszik bennük a pénz.

Farkasvölgyi Boriék azok közé ta rtoznak, akik 
egy vasat sem vesztettek az Alexandra csődjén.

-  Nézze, ra jtunk, kiadók hátán n ő t t  fe l a sznob 
allű rje ive l. Rettenetes hiteleket m a rk o lt fe l, me 
lyeket a növekedés nem fedezett. Hogy jó  vége 
nem lesz, ö t-h a t éve láttam. Nem fize te tt, majd 
decemberben azt mondta, a karácsonyi forga 
lom ból m indenk it kifizet. Dobott is va lam it. És 
ment minden tovább.

A M atyi-fé le csodapaloták költségvetése eleve 
elképesztő. Griff, Andrássy út, D ivatcsarnok, az 
összes pláza -  a bérleti díj, a kaució, a rezsi ön 
magában dermesztő .

-  Látni való vo lt, hogy ezt a fo rg a lo m bó l képte 
len k iterm eln i. Hogy mibő l finanszírozta a pécsi 
fu tballcsapatot? A kiadók pénzéből? Ma már sen 
ki sem tud ja  -  m ondja Farkasvölgyi Bori. -  Nekem 
nem tartozik, én nem adtam az A lexandrának 
semmit. Pláne nem könyvet.

Becslések szerin t a birodalom csődje  a kiadók 
nak 2,5-3 m illiá rdos  veszteséget je le n t. De Kocsis 
András Sándor szerin t a szakmából, a te lje s  ve rti 
kum ból 7-8 m illiá rdny i forgótőke h iányzik. M int 
ha valóra vá lt vo lna  az első elnök, B art István ví 
ziója, ő a Corvina igazgatójaként a rendszerváltás 
idején azt á llíto tta : a magyar könyvkiadásban 
nincs és nem is lesz tőke. A kiadók -  amelyek 
képtelenek fo rgó tőké t akkumulálni -  csak máso 
d ikok a sorban, a szerző a harm adik. Az első a
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terjesztő , a vásárló neki viszi a pénzt. A nagyobbik rész nála is marad. Ergo 
a könyvkiadás m egfog szűnni -  jósolta.

-  Ami a megszűnést ille ti -  mondja Bart István -, nem le tt igazam sze 
rencsére. Sőt minden veszteség ellenére még m indig e lm ondható, hogy a 
magyar könyv első a régióban. Ez nagyobb részt a szinte családi, baráti vál 
lalkozásként fu tó  kis műhelyeknek is köszönhető. A M atyi-csőddel ismét ők 
szenvedik el a legsúlyosabb veszteséget. A terjesztők ezen is nyertek.

A hírhedt bizományosi szerződéses rendszert, amely a Matyi á lta l vélhe 
tően alkalm azott machinációkat lehetővé tette, 1994 táján hat nagy kiadó 
vezette be. A kiadó letétbe adja a könyvet, melyet a terjesztő ütemesen, a 
forgalom m al párhuzamosan törleszt. A terjesztő  raktároz, a kiadónak erre 
nincs gondja. A könyvpiacon m eghonosodott szokásrend szerin t a kiadók 
60-180 napos ciklusokban elszámolva kapják a pénzüket, pontosabban an-
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a  Matyi Dezső sikerei csúcsán
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nak a kiskereskedelm i árréssel (53 százalékkal) 
megvágott részét. Mivel kiadó rengeteg van, or 
szágos te rjesztő lánc pedig csak három  (a Libri, 
a Líra és csőd jé ig  az Alexandra), a te r je sz tők  a 
fe lté te leket nyers izmozással kényszeríte tték ki. 
Túlságosan e rő lködn i sem kellett. M ive l jószeri 
ve l érin the te tlenek, a szerződésben fo g la lt  fe lté  
teleknek sem m ind ig  tesznek eleget. Néha hóna 
pokig parkol ná luk a pénz. A hírek sze rin t a Libri 
45, a Líra 50 napra fizet. Az Alexandra 2008 -tó l a 
90 napot is képte len volt tartani.

Hogy m it kezdhete tt Matyi b iroda lm a a benne 
keringő b izom ányi pénzzel, arról legendák szól 
nak. De „csak” legendák. Tény viszont, hogy Matyi 
Dezső a kereskedésen kívül más ágazatokban is 
utazik: borászkodik, pincészetet ta r t  fenn , pár 
to lja  a magyar lótenyésztést, kü lönösen a lovas 
turizm ust. Amíg tu d ta  (2014-ig), az e lső  osztályú 
pécsi fu tb a llk lu b o t is finanszírozta. Egy időben a 
Zsolnayt is meg akarta venni. Hogy a könyvesek 
pénzét használta volna, azt Matyi m in d ig  hevesen 
tagadta. De a könyves világ ma már gyanakvó. Az 
igazságot a felszámolóbiztosnak ke ll k ideríten ie .

A válságot követően az újrarendeződés akár egy 
évet is igénybe vehet. A M aty i-b iroda lm at a két 
benyomuló rivá lis  lassan, de biztosan e lfog la lta .

-  Tisztulási fo lyam at zajlik -  m on d ja  fegyel 
mezetten Kolosi Tamás (Tárki, L íra -csoport). Ko 
losinak 1993-ban nagy szerepe v o lt abban , hogy 
a szakma a bizományosi rendszert e lfogadta . -  
Minden csődnél van néhány kiadó, am elynek a 
kereskedőcég adósa marad, ez lik v id itá s i problé 
mákkal is já rha t. (Lásd a Kolosi Tamással készült 
interjúnkat.)

Gőzerővel fo lyn a k  a túlélési gyakorla tok. A Ma 
ty i á ltal üresen hagyott térbe szinte önsú lyukná l 
fogva zúdultak be a nagy kereskedő láncok. Ko 
losi Lírája huszonnégy, a Libri n yo lc -k ilenc  volt 
Alexandra b o lt üzemeltetését vá lla lta . Sok köny 
ves ugyanakkor aggódva említi, hogy a likv id itás i 
gondokkal küszködő  kicsi kiadók, m e lyek a ma 
gyar könyvészet színeit, mélységét, te k in té lyé t 
je lentik, e lőb b-u tó b b  a nagyok zsákm ányául es 
nek. Kolosi azzal nyugtat: korábban sem a kicsi 
ket környékezte meg, sokkal inkább a nagyokat, a 
m inél nagyobbakat.

Persze a gyors megújulás, a s im a átadás-á t 
vétel gyanút ke ltő . A szkeptikus könyvesek nem 
látnak á tgondo lt stratégiát az A lexandra boltok 
továbbvite lében. Régóta pedzegetik: van -e  egyál 
ta lán igény ennyi boltra, ilyen hata lm as kereske 
delm i térre? Ha Matyi birodalma puszta  rongy 
rázás, iszonyú tékozlás volt, m iért ke ll fo ly ta tn i?  
Szolgálhatja-e mindez a könyvkiadás érdekeit?

-  Elárulok önnek valamit: a könyvk iadást azért

A siker a gonoszság mércéje?

Kolosi Tamás:
Az Alexandra csődje maga is tisztulás

Kolosi Tamás kivirult. A Líra-csoport főnöke, szellemi vezetője 
tele van tetterővel és életkedvvel. Szerinte tisztult a könyvpiac, 
egyértelműek a viszonyok. Habár néhányan sok pénzt veszítet 
tek, hosszú távon majd többen nyernek.

I Magához tért a hazai könyvpiac a januári sokkból? Sokan azt mondták, ez 
már a vég.

Ezzel szemben jelentős forgalomnövekedést figyelünk meg, mivel növekszik 
maga a fogyasztás is. Egyáltalán nem igaz, hogy a könyvszakma válságban lenne. 
A Matyi-birodalom csődjét a szakma viszonylag rövid idő alatt ki fogja heverni.

IDe a kisebb kiadók, amelyeknek az a kis pénzük is bent ragadt, rosszul 
jártak.

Minden csődnél akadhat néhány kiadó, amelynek a kereskedőcég adósa 
marad. Egy nagyvállalat csődje nagyobb adósságokat okoz. Tegyük azonban 
hozzá: ez a csőd már évek óta előre jelezhető volt, néhány kiadót ez nagyobb 
óvatosságra ösztönzött.

| Akad, akinek tízmilliós kiesés maga a felszámolás, a halál.

Akinek tízmilliós kiesés maga a halál, arra azt mondom -  elnézést, hogy 
a kollégákkal való teljes szolidaritás ellenére így fogalmazok -, hagyjon fel 
a vállalkozásával.

IAmi a választékot, a magyar könyvkiadás egyedi jellegét 
szűkíti. A fontos, bár nem túl sikeres könyveket nem fog 
ják kiadni.

Nehezen mondhatná, hogy a Magvető, a Corvina, az Athe 
naeum, a 167 éves Rózsavölgyi és Társa nem produkál minősé 
gi kiadást, hogy csak a saját kiadóimról szóljak. Gyerekkönyv 
ben a legtöbb magas minőségű könyvet mégiscsak a Móra, a 
Pozsonyi Pagony vagy a mi Manó Könyvek kiadónk produkálja.

I Pillanatnyilag három-ötmilliárd forint hiányzik a hazai 
könyvkiadásból.

Ez is hamis beállítás. Erőteljes tőkekoncentráció zajlik.

I Melyben a Libri és az ön cégcsoportja, a Líra vezető sze 
repet visz.
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Kocsis András Sándor (MKKE) szokta mondani, 
hogy a rendszerváltás óta a könyvkiadásból há- 
rommilliárd folyamatosan hiányzik. Kezdetben ta  
lán így volt, de ennek nagy részét az üzletág mára 
produkálta. Voltak válsághelyzetek 2008-ban és 
2010-ben, de egészében ez a huszonöt év s ikertö r 
ténet. Az Alexandra csődje maga is tisztulás. Bízom 
benne, hogy a könyvkereskedők egyre pontosab 
ban fizetnek. Egyes kiadók ta lán  bajban lesznek, 
lehetnek olyanok, amelyek akár százmillió körü li 
veszteséget halmoznak fel, de tú l fogják élni. Pá 
nikot, válságot e ttő l még nem látok. Ami a magyar 
könyvszakma strukturális p rob lé  
máit illeti, a fő  baj, hogy a po litiká  
val nem lehet egy könyves tö rvényt 
elfogadtatni.

| Mit foglalna törvénybe?

Részben, de ez csak a csőd kisebbik eleme. A nagyobbik részt a 12-13 milliár 
dos bankhitel tette ki, ami már kezelhetetlen volt. Az a két-három milliárd, 
amit a kiadók pénzéből elvitt, ennek töredéke. Akit érintett, annak persze 
sok. De nem csak a kicsik pénze ragadt benn. Magam is ismerek két jelentős 
kiadót, amelynek Matyi cége több m int százmillióval tartozott.

| A jelenlegi válság nagy nyertese a Líra és a Libri.

Reméljük, nyertesek leszünk.

| Egy csomó elárusító helyre be tudnah nyomulni.

Azagagyi, 
amit néhány kiadó 
mesterségesen 
próbál felértékelni.

Amikor láttuk, mert számítani lehetett rá, hogy az Alexandra 
hamarosan összeomlik, mi, a Mórával közösen létrehoztunk 
egy céget, amely már tavaly novemberben tárgyalt a könyves 
boltok bérbeadóival. Huszonnégy boltot sikerült megszerezni. 
A Libri is átvett nyolc-kilencet

| Kiadókat nem vásárolnak?
Például azt, hogy az újdonságokat 
legalább egy, másfél évig ne lehes 
sen akciós áruvá lefokozni. Ez a kettőt fizet, hármat 
kap rendszer az egész szakmát leértékeli.

1994-ben elsőként vásároltunk magyar kiadót, többek között 
a Magvetőt. Utoljára 50 százalékkal a Partvonal Kiadóba szálltunk be. De ko 
rábban mi vettük meg a Corvinát vagy a Generál Presst

IA Matyi-birodalom széthullása a megalomania 
vagy a felelőtlen gazdálkodás végeredménye 
volt?

Mind a kettő. Hogy csak egyetlen példát mondjak, a 
Párizsi Nagyáruházban lévő üzlet szakmai hírek sze 
rin t évi hetven-nyolcvan milliós veszteséget okozott. 
Szerepet já tszott ebben Matyi Dezső kalandos ked 
ve, más területeken folytatott befektetései a borá 
szattól a lovászaiig.

IÖrök vita dúl az elit és a kommersz könyvkiadás viszonyáról. Sokan mond 
ják, az önök terjeszkedésével a jövedelmező gagyi aránya nő.

Szerintem az a gagyi, amit néhány kiadó mesterségesen próbál felértékelni. 
Én nem hiszem, hogy Kertész Imrétől Esterházy Péterig, Parti Nagy Lajosig, 
Tóth Krisztinától Darvasi Lászlóig gagyit adunk ki és forgalmazunk.

IAzt is felróják: önöknek köszönhető a már-már arcátlanul magas kereske 
delmi árrés.

| Kérdés, kinek a pénzét élte fel Matyi. A kis kiadókét?
Ez az árrés Európában m indenütt ennyi. A probléma nem is ez, hanem az 
őrült kedvezmény- és akciórendszer. Valaha negyven százalék fö lö tt volt az

átlag árrés. Fél százalék a vevőnek 
adott kedvezmény. Ez tíz év alatt 
ment fel ötven százalékra, amiből 
kilenc és fél akciókból és kedvezmé 
nyekből áll össze.

A szakma egy része önt és a másik 
nagyot, a Librit afféle fő  gonosz 
nak tekinti. Túlzott hatalmukat 
károsnak és veszedelmesnek 
tartják.

Ha a siker a gonoszság mércéje, 
hajlandó vagyok ezt elfogadni. 
A hazai könyvszakmában kevés 
olyan megbízható, korrekt cég van, 
m in t az én vállalkozásaim. /  B. A.
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M AI ÜGYEK !  MAGYARORSZÁG

ta lá lták  ki, hogy az emberek pénzt keressenek -  
m ondja a vo lt e lnök, Bart István, egy életpálya 
summázataként.

Persze Matyi sem buko tté i végleg. Három meg 
m aradt kiadóját, az Európát, a C artaph ilus t és az 
A lexandrát próbálja  működtetni. Az Európát az 
egész magyar közönség félti, az A lexandra már 
kanevet kife jezetten szereti. Érdekes szituáció 
lesz, am ikor Matyi, ezúttal beszállítóként, pénzért 
kuncsorog majd a Librinél a bizom ányba adott 
könyvekért.

A másik tú lé lés i terápia nagyon is hagyomá 
nyos: levél a miniszterhez. Kocsis András Sándor 
így kért kormányzati segítséget. Kocsis ha tpon 
tos  javaslatcsomagja -  melyet méla ásítás foga 
d o tt -  azt indítványozza, hogy az á llam , akár disz-

kon tá lt áron, vásárolja fe l a kiadók követeléseit. A könyvek valahol ugyanis 
megvannak, de egyetlen tárgyaló fé l (az állam) esélyesebb a fe lszámolóval 
szemben, m int hétszázötven. Ja, és emeljék meg a könyvkiadás siralmas, 
hétszázm illiós támogatását. Ám ez sokak szerint veszélyes játék, a NER 
ugyanis nem az a rendszer -  a tankönyvkiadás sorsa bizonyítja -, am ely 
bárm it is ingyen adna. Azt is kérik, hogy adjanak jutta tásként a pedagógu 
soknak százezer forintos könyvutalványt. Az utolsó elem kifejezetten 
pimaszság: a focihoz hasonlóan engedjék be a Gutenberg-galaxisba a 
tao-pénzeket. Ez a javaslat azonban inkább szentségtörés. A könyv és 
a foci a NER-világban semmiképp sem passzítható össze.
Nincsenek egy szinten. /  Buják A ttila

Kultúravesztés

-  Természetesen nincs egységes könyvpiac. Más a 
humán- és a természettudományos művek, a szép- 
irodalom, a ponyva vagy a szakácskönyvek piaca. És 
legfőképp más a nagykereskedelmi holdingok és a 
független kiadók helyzete -  mondja Miklós Tamás, az 
Atlantisz Könyvkiadó igazgatója. -  A kulturális válság 
átfogóbb a könyvkereskedelem fogyatékosságainál.

A könyvnek, az irodalomnak ma nincs jelenléte a társadalmi nyilvánosságban, az 
írott és elektronikus sajtóban, elszigetelt kivételeket leszámítva megszűntek az 
irodalmi mellékletek, műsorok, nem beszélve a vitákról, a kritikákról. Európában 
ez egyedülálló kultúravesztés. A polgárosodás modern kori politikai és gazdasági 
bénultsága miatt az országot valamennyire összekötő identitás elsősorban nyelvi 
irodalmi jellegű volt -  a kultúra lett a polgárság otthona. Ez a veszteség tehát iden 
titásvesztés. A kicsi és nem gazdag magyar nyelvterületen a tudományos könyvek 
tisztán piaci alapon, pártatlan, szakmailag szigorú támogatási rendszer nélkül el 
sem készülhetnek. Nélkülük pedig nem születnek meg a világ szellemi vérkerin 
gésébe bekapcsolódni tudó magyar fogalmak, beszélgetések. Kimaradunk saját 
korunkból. Legfeljebb kiadóként próbáljuk lassítani a folyamatot
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