
Rador Richárdot, a Jaffa Kiadó vezetõjét kérdezi az UKP

GGyyeerreekkkkoorráábbaann  mmiinnddeennkkiinneekk  vvaann  eeggyy  áábbrráánnddkkééppee  aarrrróóll,,  mmiivveell  sszzee--

rreettnnee  ffooggllaallkkoozznnii,,  hhaa  ffeellnnõõtttt  lleesszz..  ÖÖnn  mmii  aakkaarrtt  lleennnnii??

Mindig is könyvkiadásban gondolkodtam: rögtön világos volt, hogy

ez az én utam. Anyukámra hasonlítok ilyen szempontból, aki úgy

született, hogy rádióriporter akar lenni. Ami engem illet, soha semmi-

lyen szakmával kapcsolatban nem éreztem vonzalmat, kivéve, ami-

kor megtudtam, hogy létezik olyan dolog, hogy könyvkiadás. Mon-

danom sem kell, egybõl libabõrös lettem - ez egy születési rendelle-

nesség nálam.

MMiillyyeenn  eellvveekk  mmeennttéénn  mmûûkkööddiikk  aa  kkiiaaddóó??

Onnantól kezdve, hogy profivá vált, és kialakult a megfelelõ üzleti

magatartás, létrejött az üzleti modell, teljesen világos volt számomra,

hogy a piacról kell megélni. Nálam ez vérmérsékleti kérdés is, mert

kizárólag olyan típusú tevékenységet akarok végezni, olyan könyvet

akarok kiadni, amire igény van, illetve ami az olvasó számára is iz-

galmas - tanulás, szórakozás vagy éppen ismeretszerzés szempont-

jából. Nem csak a realitások felismerésérõl van tehát szó, vagyis ar-

ról, hogy Magyarországon a könyvtámogatások rendszere nagyon

gyenge lábakon áll, hanem alkati kérdésrõl is: nem dependens mó-

don egy bármikori kormányzati vagy kultúrpolitikai szempontrend-

szertõl függve, és nem is elitisztikus elvek alapján szeretnék könyve-

ket kiadni.

EEmmlléékksszziikk,,  mmeellyyiikk  vvoolltt  aa  lleeggeellssõõ  jjaaffffááss  kköönnyyvv??

Három elsõ könyv volt, de ezek közül a szívemnek legkedvesebb

Feldmár András: Van élet a halál elõtt? címû kötete. Nagyon hálás

vagyok azért, hogy a könyvkiadás mint hivatás azt is megadta ne-

kem, hogy jóval közelebb tudtam kerülni azokhoz a szellemi javak-

hoz, melyek mindig is foglalkoztattak. Igazán szép indulást adott,

hogy egy olyan szellemi nagyság, akire rendkívüli módon felnézek,

az elsõ publikációim között volt. 

MMeennnnyyiirree  vvoolltt  ttuuddaattooss,,  hhooggyy  aa  kkiiaaddóó  pprrooffiilljjáábbaann  lleesszz  eeggyy  mmaarrkkáánnss

ppsszziicchhoollóóggiiaaii  vvoonnaall??

Az volt tudatos, hogy a piacra dolgozunk, onnantól kezdve pedig

azt kellett kideríteni, melyek azok a mûfajok és témák, melyekben si-

keresen tudunk kompetenciát építeni. Ez a belsõ kompetenciaépítés

nagyon érdekes dolog, mert nem okvetlenül vág össze azzal, amit

az ember tanult vagy megismert. A pszichológiában sikeresek let-

tünk, ami részben annak is köszönhetõ, hogy van hozzá közünk:

mindig is voltak a kiadó munkatársai között pszichológiát végzett,

vagy a téma iránt intenzíven érdeklõdõ emberek, akik sokkal többek,
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mint lelkes amatõrök. Ugyanakkor többen vagyunk a kiadóban, akik

szépirodalmat végeztünk, és az egyetemi éveinkben nagyon fontos

lett nekünk ez a terület.

EEzzeekk  sszzeerriinntt  aa  ppsszziicchhoollóóggiiáánnááll  nneemm  áálllltt  mmeegg  aa  kkoommppeetteenncciiaaééppííttééss..

Igen, kiemelném a történettudományt is, melyre nagyon büszke va-

gyok. Különösen azt tölt el örömmel, hogy három éve a történettudo-

mányban, azon belül a magyar történelem 20. századi nagy kérdé-

seivel, illetve a történészek közül a fiatal történészgenerációval sike-

reket érünk el, és minõségi könyveket tudunk létrehozni. Megvalósul

az, amiben igazán hiszek: magas minõségben értéket elõállítva si-

keresnek lenni a piacon.

HHooggyy  lleesszz  vvaallaakkiibbõõll  jjaaffffááss  sszzeerrzzõõ??

Ma már ez nem személyes ügy, folyamatosan kattognak a fogaske-

rekek. Nagyon sok, nívós szerzõ sétál be hozzánk az utcáról, mert

értelmezhetõvé válik számukra, hogy milyen típusú kiadói munkát

végzünk, és ez alapján találnak meg minket. Alapvetõen a kultúra

egy rosszul menedzselt terület Magyarországon, és persze mindig

vannak olyanok, akik elégedetlenek vagy éppen olyanok, akik kere-

sik az útjukat. Már az elején is kaptunk remek lehetõségeket, ugyan-

akkor 60%-ban inkább az történik, hogy mi keresünk fel olyan isme-

retlen szerzõket vagy számunkra érdekes embereket, akik még nem

publikáltak, és talán nem is gondoltak arra, hogy könyvet adjanak ki,

de egy bizonyos szakterületen már van nevük. Na, és ezután kezdõ-

dik egy nagyon látványos közös munka. 

AA  mmaaggyyaarrookk  mmeelllleetttt  sszzáámmooss  kküüllffööllddii  sszzeerrzzõõ  iiss  vvaann  aa  rreeppeerrttooáárrbbaann..

KKöözzüüllüükk  kkiirree  aa  lleeggbbüüsszzkkéébbbb??

Bear Gryllsre vagyok kiemelkedõen büszke, mert pontosan akkor je-

lentettük be a kiadási igényünket a mûveire, amikor õ még egyálta-

lán nem volt tényezõ a magyar könyvpiacon. Tehát picit a többiek

elõtt járva ismertük fel azt, hogy Bear olyan érték, amit képviselni ér-

demes. A recesszió következtében most eljött egy korszakváltást jel-

zõ pillanat, amikor is nagysikerû nemzetközi szerzõk válnak szabad-

dá. Ezt felismerve mi is nyitunk egy új mûfaj felé, és olyan nagy

nemzetközi kiválóságokat akarunk képviselni, mint James Ellroy,

Harlan Coben, Elmore Leonard vagy éppen Jeff Abbott.

AA  ppsszziicchhoollóóggiiaa,,  ttöörrttéénneettttuuddoommáánnyy  mmeelllleetttt  eezz  lleennnnee  aa  hhaarrmmaaddiikk

lláább??

Nemzetközi példákon keresztül azt látom, hogy egy sikeres kiadó-

nak öt-hat fókuszpontja van. Egy számomra szimpatikus nyugat-eu-

rópai vagy amerikai kiadói profil komplex, több lábon áll. A kiadói

kompetencia, illetve az a szellemiség, melyben a munkatársak dol-

goznak sokoldalúsággal jár együtt, vagyis nem csak egy  mûfajjal

kapcsolatban tudják az emberek felmutatni az értékeiket. Persze eb-

ben benne van az is, hogy mindenhez nem érthetünk, és nem is kí-

vánunk minden mûfajban könyveket kiadni.

HHáánnyy  kköönnyyvv  jjeelleenniikk  mmeegg  éévveennttee  aa  JJaaffffaa  ggoonnddoozzáássáábbaann??

Limitált, alacsony címszámmal dolgozunk, ami évente 30-35 új címet

jelent, ha az utánnyomásokat nem számoljuk. Ez tulajdonképpen vá-

lasz is arra az igen komoly szerkezeti hibára, ami jelenleg tapasztal-

ható a könyvpiacon, mégpedig arra, hogy túltermelés van. Úgy is

mondhatnám, hogy egyfajta ábrándkergetõ gondolkodásmód követ-

keztében még mindig nagyon sok könyv jelenik meg Magyarorszá-

gon, anélkül, hogy piackutatás vagy bármilyen koncepció állna mö-

götte. Azokat a vitákat, melyek a kereskedõk és kiadók között hosz-

szú ideje fennállnak, vissza lehet vezetni a túltermelésre, utóbbit pe-

dig arra, hogy rádöbbenjünk a saját felelõsségünkre ebben a törté-

netben. A Jaffa Kiadó biztosan nem fogja az elõremenekülés straté-

giáját, azaz a termelés fokozását alkalmazni, sokkal inkább a kvalita-

tív értékekre helyezzük a hangsúlyt: többször is átgondoljuk, mire

van igénye a piacnak, mintsem koncepció nélkül megjelentessünk

valamit.

AA  JJaaffffaa  iiddéénn  ttíízzéévveess,,  aa  TToopp  2200  kkiiaaddóókk  eeggyyiikkee..  ÖÖnn  sszzeerriinntt  mmii  aazz  úútt  aa

ssiikkeerrhheezz??

Büszke vagyok a know-how-unkra, például az elõbb említett kon-

cepciónkra is, hogy címszámban nem kell az égig növekedni. Nem

biztos, hogy a sikernek van egy tíz tételbõl álló receptje, de tény:

borzasztó komolyan kell venni, amit az ember csinál. Magam is így

mûködöm, és olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, akik napi

nyolc órában, reggeltõl estig könyvet akarnak készíteni: szeretik a

könyvet, a könyvkiadást mint szakmát, és nem utolsó sorban érzik

azt a varázst, ami ebben benne van. Úgy is mondhatnám, hogy a

könyvkiadáshoz kell egy nagy adag megszállottság. Bár sokan sze-

retik a könyvet és sokan keresnek minõségi munkát, igyekszem a

stábot tudatosan felépíteni, és arra figyelni, hogy minden ponton

olyan emberek üljenek a kiadóban, akik  átérzik, hogy szereplõi egy

különleges, speciális értékeket hordozó piacnak, illetve ambíciójuk-

nak tartják, hogy ezen a területen a legkiválóbb szakemberek legye-

nek. 
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