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MATHIAS ÉNARD 

Író  

A 2010-es Gimnazisták Goncourt díjának győztese 

Sajtóközlemény 

 
 
Mathias Énard 2012. május 21-25. között Magyarországra látogat. Ismerje meg az írót, aki 
Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants (Mesélj nekik csatákról, királyokról, és 
elefántokról) c. regényéért 2010-ben elnyerte a Gimnazisták Goncourt díját! 
Mathias Énard 1972-ben született Niort-ban. Arabot és perzsát tanul az INALCO-n, majd hosszú 
időt tölt a Közép-Keleten, 2000-ben pedig Barcelonába költözik, ahol közreműködik számos 
kulturális folyóiratban. Párizsban részt vesz az Inculte c. folyóirat szerkesztésében, 2010 óta 
pedig a barcelonai autonóm egyetemen oktat arabot. 
2003-ban az Actes Sud kiadónál jelenik meg első, La Perfection du tir c. regénye, mellyel 
elnyeri a Frankofónia öt kontinense és az Edmée de La Rochefoucault díjakat. Ezt követi 2005 
februárjában szintén az Actes Sudnél a Remonter l'Orénoque, melynek megjelenése után pár 
hónappal felvételt nyer a római Villa Medicibe. 2008-ban az Actes Sud kiadja Zone c. regényét, 
mely egyetlen 500 oldalas mondatból áll. 
2010-ben az Actes Sudnél jelenteti meg Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants (Mesélj 
nekik csatákról, királyokról, és elefántokról) c. elbeszélését, mely Michelangelo életének egy 
feltehetőleg fiktív epizódját írja le, amikor is Michelangelo 1506. május 13-án II. Bajazid szultán 
meghívására Konstantinápolyba utazik. A rövid elbeszélés a toleráns és európaias 
Konstantinápolyt festi le, a várost, amely befogadja a Spanyolországból  bigott katolikus 
királyok által kiűzött zsidókat. 
Mathias Énard legutóbbi,  L'alcool et la nostalgie c. műve 2011-ben jelent meg az Inculte c. 
folyóiratban. 
 
Magyarországi program: 
Május 22. kedd, Budapest: találkozó a Gustave Eiffel Francia Gimnázium tanulóival, Budapest, 
10h 
Május 23. szerda, Miskolc: beszélgetés az íróval többek között Parle-leur de batailles, de rois et 
d'éléphants (Mesélj nekik csatákról, királyokról, és elefántokról) c. regényéről, II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár (Görgey u. 11), 15h 
Május 24. csütörtök, Győr : találkozó az Alliance française kulturális egyesület közönségével 
(Liszt Ferenc u. 11), 16h 
Május 25. péntek, Budapest: nyilvános beszélgetés az íróval budapesti francia-és 
irodalomtanárok és diákjaik részvételével, Budapest, Francia Intézet, 10:30 
 
 
 
 


