Ízelítő az Ünnepi Könyvhét
Vers
Balassi Bálint legszebb versei.
Móra, 180 oldal, 170 Ft.
Bállá Zsófia: Egy pohár fű. Jelen
kor, 120 oldal, 170 Ft.
Csíki László: A keresztelő. Tevan,
82 oldal, 120 Ft.
Faludi Ádám: Elvetemült történe
tek. K om árom -E sztergom Megyei
Önkorm ányzati H ivatal József A ttila
Megyei K önyvtára, 200 oldal, 170 Ft.
Görgey Gábor: Válogatott versek.
Orpheusz, 228 oldal, 229 Ft.
G yörke Z oltán: Zöldár. K á rp á 
ti-Szépirodalm i, 136 oldal, 150 Ft.
H áy János: Maron és Marion. Pes
ti Szalon, 130 oldal, 160 Ft.
József A ttila: Fogadj fiadnak!
Szent István Társulat, 139 oldal
m űbőr kötésben 220 Ft, plüsskötésben 270 Ft.
Juhász Ferenc: Krisztus levétele a
keresztről. P an n o n , 128 oldal, 180
Ft.
K á n to r Péter: Fönt lomb, lent
avar. Cserépfalvi, 104 oldal, 249 Ft.
K á n to r Zsolt: Kék szótövek. T e
van, 150 oldal, 150 Ft.
K irály László: Skorpió. Tevan, 98
oldal, 120 Ft.
L akatos István: Paradicsomkert.
Tevan, 546 oldal, 495 Ft.
N agy G áspár: M osolyelágazás.
Orpheusz, 116 oldal, 159 Ft.
O rbán Ottó: Útkereszteződés Minneapolisban. H olnap, 72 oldal, 200
Ft.
Pákolitz István: Megváltatlan. Ba
ranya Megyei K önyvtár 120 oldal,
130 Ft.
Sinka István: Nagy utakról haza
térve. Püski, 1450 oldal, 980 Ft.
Sinkovits Péter: Határsáv. Fórum ,
76 oldal, 100 Ft.
Tóth Árpád legszebb versei. Móra,
200 oldal, 170 Ft.
Vajda János legszebb versei.
Móra, 200 oldal, 170 Ft.
Vannak ringó bölcsők.
K árpátaljai m agyar n épballadák
Interm ix, 412 oldal, 100 Ft.

Magyar széppróza
Ágh István: Rókacsárda. Magvető,
260 oldal, 330 Ft.
Bállá László: A Nagy Semmi. H át
tér, 450 oldal, 265 Ft.
Békés Pál: A bogárnak mindegy.
Cserépfalvi, 180 oldal, 249 Ft.
B ordás Győző: Fűzfasip. Fórum ,
202 oldal, 200 Ft.
Brasnyó István: Szokott-e ősz len
ni Paraguayban? Fórum , 176 oldal,
200 Ft.
C sapiár Vilmos: Momi lába. Pesti
Szalon, 100 oldal, 170 Ft.
Cseres Tibor: Kentaurok és kentaurnők. Magvető, 260 oldal, 350 Ft.
E sterházy P éter-S zebeni András:
A vajszínű árnyalat. Pelikán, 172 ol
dal, 780 Ft.
Ferdinandy György: A francia vő
legény. Magvető, 250 oldal, 320 Ft.
F üst Milán: „M egtagadott’' szín 
m űvek és egyfelvonásosok. M agve
tő-Fekete Sas, 512 oldal, 398 Ft
Galgóczi Erzsébet Emlékkönyv
Széphalom Könyvm űhely 266 ol
dal, 339 Ft.
G rendel Lajos: Az onirizmus tré
fái. Széphalom K önyvm ühely, 124
oldal, 191 Ft.
H ajnóczy Péter: K isregények és
más írások. Századvég, 336 oldal,
360 Ft.
Hász Erzsébet: Aranymise. Szépirodalm i, 270 oldal, 298 Ft.
A hétországi király. B eregújfalui
népmesék, K árpáti, 160 oldal, 150
Ft.
Isz tra y Botond: A befalazott.
Typotex Kft. 251 oldal, 190 Ft.
Jó k ai A nna: Jákob lajtorjája.
Szépirodalm i, 240 oldal, 420 Ft.
K ardos G. György: Jutalomjáték.
Ab Ovo, 220 oldal, 320 Ft.
K atkó István: Kokárda. M agánki
adás, 160 oldal, 198 Ft.
K ertész Imre: Sorstalanság. S zá
zadvég, 180 oldal, 320 Ft.
K o n tra Ferenc: Ősök jussán. F ó
rum , 174 oldal, 170 Ft.
Lengyel P éter: M ellékszereplők.
Jelenkor, 208 oldal, 240 Ft.
M árai Sándor: Válás Budán. Heli
kon, 152 oldal, 445 Ft.
M átyás B. Ferenc: Mezítlen árnyé
kod. Magvető, 320 oldal, 330 Ft.
M észöly M iklós: Összegyűjtött
művei. 1. Regények, Századvég, 384
oldal, 380 Ft.
N ád as Péter: Egy családregény
vége, Jelenkor, 160 oldal, 250 Ft.
Nyírő József: Kopjafák. Csokonai,
240 oldal, 390 Ft.
Oravecz Imre: 1972. szeptember.
Pesti Szalon, 140 oldal, 190 Ft.
O ttlik Géza: B uda. E u ró p a, 352
oldal, 400 Ft.
Örvös L ajos: Külvárosi lelkek.
Bethlen Gábor, 220 oldal, 160 Ft.
Pálóczi H orváth Lajos: Két világ
határán. H ato d ik Síp A lapítvány,
340 oldal, 320 Ft.
Peéry Rezső: Gondolatok a teher
vagonban. Kalligram , 360 oldal, 290
Ft.
P enavin Olga: Jugoszláviai m a
gyar diakrón népmesegyűjtemény. 1.
kötet, Fórum, 320 oldal, 300 Ft.
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P enckófer János: Mert. H ato d ik
Síp Alapítvány, 150 oldal, 190 Ft.
Penckófem é Punykó M ária: Tűz
oltó nagymadár. B eregújfalui n é p 
m esék és m ondák, H atodik Síp A la
pítvány, 328 oldal, 320 Ft.
P örögi A ndrás: Venus & Mars.
Századvég, 120 oldal, 260 Ft.
S aru si M ihály: Vagabundkorzó.
Jászkunsági, 400 oldal, 220 Ft.
Sárközi Mátyás: Torkig Bizánccal.
Pesti Szalon, 160 oldal, 198 Ft.
Sebeők János: Hisztériumjáték.
Kossuth, 850 oldal, 495 Ft.
Szalay Károly: A Sátán helytartó
ja. Nesztor, 250 oldal, 248 Ft.
Szentkuthy Miklós: Euridiké nyo
mában. Magvető, 240 oldal, 320 Ft.
T ar Sándor: A te országod. S z á 
zadvég, 368 oldal, 320 Ft.
Temesi Ferenc: Híd. Pannon, 464
oldal, 210 Ft.
T ornai József: A menekülő. Szép
halom Könyvműhely, 250 oldal, 297
Ft.
U rbán Gyula: Levelek egy pusztu
ló kertből. M agvető, 190 oldal, 280
Ft.
Vámos Miklós: A New York-Budapest metró. Ab Ovo, 350 oldal, 336
Ft.
Vöröss László: Koraidő. T ypotex
Kft. 197 oldal, 170 Ft.

Naplók, levelek
Harminchat év. Szabó L őrinc és
felesége
levelezése,
2.
kötet:
1945-1957, Magvető, 700 oldal, 580
Ft.
Ign o tu s
Pál:
Fogságban
1949-1956. C serépfalvi, 253 oldal,
299 Ft.
K a rsa Ferenc: Szabadságharcos
napló. Zrínyi, 382 oldal, 360 Ft.
G ervai András: „Ki méltó látni a
csodát”. B. U. K. 200 oldal, 250 Ft.
M észáros M árta: Napló magamról.
Pelikán, 320 oldal, 300 Ft.
N em es N agy Ágnes: Amerikai
napló. Századvég, 180 oldal, 280 Ft.
Ném eth László élete levelekben,
1914-1948. Szépirodalm i, 836 oldal,
780 Ft.

Esszék, tanulmányok
A lbert Gábor: István király fanyar
bora. Püski.
B alassa Péter: Szabadban. Liget,
366 oldal, 188 Ft.
B ojtár Endre: Kelet-Európa vagy
Közép-Európa? Századvég, 160 ol
dal, 260 Ft.
Cs. Gyímesi Éva: Honvágy a hazá
ban. Pesti Szalon, 220 oldal, 240 Ft.
Erős Ferenc: A válság szociálpszi
chológiája. T -Tw ins, 300 oldal, 350
Ft.
Fe L ugossy László: Atavisztikus
levelek, K om árom -E sztergom M e
gyei Ö nkorm ányzati H ivatal József
A ttila Megyei K önyvtára, 112 oldal,
120 Ft.
Filep T am ás Gusztáv: Az ellenál
lás vize. Széphalom K önyvm űhely
190 oldal, 191 Ft.
G om bos G yula: Tükörcseppek.
Püski, 460 oldal, 320 Ft.
W itold G om brow icz: Testam en
tum. Pesti Szalon, 160 oldal, 220 Ft.
K arátson G ábor: Világvége után.
Cserépfalvi, 240 oldal, 499 Ft.
Mészöly Dezső: Lyukasóráim. Mú
zsák, 192 oldal, 285 Ft.
N agy Olga: Táltos és Pegazus.
Holnap, 260 oldal, 322 Ft.
P ilinszky János: Ö sszegyűjtött
müvei 1-3. kötet. Századvég, 1. kö
tet: széppróza, 360 oldal, 420 Ft. 2-3.
kötet: tanulm ányok, esszék, cikkek
800 oldal, 840 Ft.
Pom ogáts Béla: Magyar girondisták. T anulm ányok és a rck é p v áz la 
tok, S zéphalom K önyvm űhely, 272
oldal, 371 Ft.
S ü tő A ndrás: Csipkerózsika éb
resztése. S zépirodalm i, 270 oldal,
298 Ft.

Irodalomtörténet
A dam ik Tam ás: Római irodalom
az archaikus korban. Seneca, 232 ol
dal, 880 Ft.
Bori Imre: A jugoszláviai magyar
irodalom rövid története. Fórum ,
438 oldal, 350 Ft.
G öröm bei A ndrás: Napjaink k i
sebbségi magyar irodalma. Nem zeti
Tankönyvkiadó, 350 oldal, 369 Ft.
„Költő, felelj!” T anulm ányok
Illyés Gyuláról, Petőfi Irodalm i Mú
zeum, 305 oldal, 200 Ft.
K ristó N agy István: A világiroda
lom története. T rezor, 928 oldal,
1325 Ft.
S á n d o r Iván: Vég sem m iség. J e 
lenkor, 184 oldal, 200 Ft.
Széles Klára: Hagyományőrzők és
formabontók. Pesti Szalon, 280 ol
dal, 240 Ft.
Szili József: Az irodalomfogalmak
rendszere. A kadém iai, 228 oldal, 370
Ft.
Szörényi László: Hunok és jezsui
ták. A m fipressz Bt. 320 oldal, 300
Ft+áfa.
Weöres Sándor: Egyedül minden
kivel. W eöres S án d o r beszélgetései,
n y ila tk o za ta i, vallom ásai. Szépiro
dalm i, 488 oldal, 610 Ft.

Szabad-e sírni a könyvsátrak alatt?
Ünnepi Könyvhét nyitó sajtó
tájékoztatóján évről évre el
hangzik, milyen gazdag ebben
(abban) az évben a kínálat, m i
lyen míves művekkel vonulnak
fel a könyvkiadók. Ám idén a
valóban nagyszabású és sokat
ígérő rendezvénysorozat és a
széles választék Potemkin-fala
a könyvszakma fenyegetett
helyzetét és a vásárlóközönség
igen lapos pénztárcájának jel
zéseit takarja. Kérdéses, hogy a
könyvhét szolgál-e okkal az ol
vasóknak,
kiadóknak
és
könyvkereskedőknek ahhoz,
hogy ünnepeljenek.
A szakma gondjai között első a
könyvterjesztés ellehetetlenü
lése. A probléma megoldása
régóta húzódik: az állami tá
mogatás megszűnése, a rend
szerváltás, most a privatizáció
elhúzódása az oka a hosszan
tartó recessziónak.

Libri
Az utóbbi időben a Libri
Kft. (az Állami Könyvterjesztő
Vállalat kiskereskedelemmel
foglalkozó utóda) privatizáció
jának stratégiája került reflek
torfénybe. Az alapkérdés: meg
maradnak-e a könyvesboltok,
ha igen, milyen formában?
A Libri Kft. 1991. december
31-én jött létre, s (először)
1992. április 7-én jelentett cső
döt, de bírósági határozat még
nem született. A mintegy félmilliárd forint értékű cég nap
jainkban 400 millió forintot
kitevő
adósságállománnyal
birkózik. Az ÁKV megszűnte
kor 495 millió forintos adósság
törlesztésére a Könyv és Kultúrcikk
Nagykereskedelmi
Vállalat (az ÁKV másik utóda)
eddig 116 millió forintot utalt
át a Librinek, zömmel 1991ben, viszont Füzér István igaz
gató szerint a Libri mintegy 90
milliót fizetett ki az általa me
nedzselt adóssághegyből. Mind
a két „utód” az 1992-es eszten
dőben egymilliárd forint for
galmat regisztrált. Kettőjük
összteljesítménye a hazai
könyvforgalom egynegyede - s
a könyvszakma ezért néz foko
zott figyelemmel a lyibri Kft.
privatizációja elé.
Az ÁVÜ munkatársai négy
variációt dolgoztak ki a Libri
privatizációjának lebonyolítá
sára. Ezek közül kettőt terjesz
tettek az ÁVÜ igazgatótanácsa
elé, s ezek szerepeltek az
Országgyűlés kulturális albi
zottsága előtt is. Az első vari
áns szerint’a Libriből létrehoz
nának egy új kft.-t, amely megörökli a kiskereskedelmi bolt
hálózatot (40 egységet), s an
nak munkáját folytatva, de
már tehermentesen és könyv
kereskedelmi hálózatként ke
rülne privatizációra. A Libri
Kft. pedig a fennmaradó ingat
lanok és bérlemények értékesí
téséből rendezi tartozásait,
majd megszűnik.
E variáns mellett szól, hogy
a a megmaradó hálózat fenn
tartja a könyvkiadók és -ter
jesztők értékesítési csatornáit,
a fizetési gondok megszűntével
magasabb lehetne a privatizá
ciós bevétel. A boltok szakem
bergárdája is együtt dolgoz
hatna tovább, esetleg tulajdo
nossá is válhat, hiszen a Librinél már megalakult a dolgozók
42 százalékát tömörítő MRPszervezet, s egy bank is fela
jánlotta segítségét.
A másik döntési javaslat a
Libri üzleteinek profilmegkö
tés nélküli értékesítését tartal
mazta. Tehát a boltok és pavi
lonok egyenként, licitálás so
rán kerülhetnek új tulajdono
saikhoz, akik nem kötelesek
azokat könyvesboltként mű
ködtetni.
Ez a variáció az összes alter
natívánál nagyobb bevételt
biztosít az államháztartásnak,
viszont mellőzi a könyvszakma
szempontjait. A kulturális al
bizottság ülésén felvetődött az
is, hogy ilyen adósságállomány
mellett indokolatlan az egész
hálózat felszámolása, amikor
az adósság mértékénél na
gyobb bevételt eredményez né
hány frekventált helyen talál
ható üzlet eladása. Az albizott

Programajánlat
A könyvünnep a Vörösmarty té
ren, 4-én 11 órakor Tornai Jó
zsefnek, a Magyar írószövetség
elnökének megnyitóbeszédével
kezdődik. E napokban olyan
eladók kínálják a sátraknál a
könyveket, mint Hernádi Judit,
Koncz Zsuzsa, Bródy János,
Demszky Gábor, Bodrogi Gyu
la, Orbán Viktor, Koltai Róbert
vagy Gálvölgyi János. A tér
egyik sarkában katonai sátrat
rendeznek be a kortárs írók bú
toraival, ahol az első három
napban reggeltől estig tartó, fo
lyamatos felolvasás lesz a
könyvheti könyvekből. A rende
zők Örkény István pályázatot
hirdettek félperces novellákra,,
amelyekben az íróknak az idő
járást kell megénekelniük. Az
ötnapos könyvhét rangját szín
padi műsorokkal, dedikálások
kal, sok zenével és tánccal eme
lik a szervezők. Ebben az esz
tendőben ezt a nehéz feladatot
az AB Ovo Kiadó, s különösen
Vámos Miklós vállalta magára.
Már most fogadkozik, hogy
jövőre nem teszi ugyanezt.

Egy régi szakma
uj utjai
A Kossuth-üzletlánc
Egy hajdani könyvesbolt. Könyvet a könyvesboltból?
BÁNHALMI JÁNOS FELVÉTELE

ság levélben kérte az ÁVÜ-t,
hogy a könyv- és zeneműbolt
hálózat fenntartása mellett
döntsön.

Csőd és fellendülés
- A nyolcvanas évek végétől
felgyorsult a kiadott könyvek
jelentős részének szellemi eró
ziója, főképpen a tankönyvek,
a politikai és a szépirodalmi
könyvek esetében. Az átalaku
lásokat és a fokozatos elszegé
nyedést követően, 1989 és 1990
„nagy” éveinek elmúltával be
bizonyosodott, hogy az átme
neti helyzetben a könyvkeres
kedelem minimális profitter
melésre képes csupán. A gya
korlatban is megmutatkozott: a
profit reményében érkező pén
zügyi befektető a szűk hazai
könyvpiacon nem (mindig) ta
lálja meg számítását.
Á gazdasági visszaesés elle
nére a könyvszakma mintha
magára találna. A tavalyi
könyvhét óta könyvesboltot
nyitott a Századvég, a Katali
zátor Iroda, június közepén
nyílik az Atlantisz üzlete, ma
gánantikváriumok bújtak elő, s
terjeszkedik a Pont könyves
bolt is, bár bezárt a Helikoné, s
több magáncég csődje várható.
Az utcai könyvárusítás kérdése
a nagy fogadkozások ellenére
is megoldatlan, ahogy az né
hány kiadó és terjesztő privati
zációja és átalakulása is. A
könyvszakma feléledését bizo
nyítja az is, hogy új könyv
szakmái szövetség is támadt, új
értékesítési módszereket keres
nek (franchise, diszkont), s a
privatizáción már átesett cégek
egy részénél a dolgozók jutot
tak tulajdonhoz (Európa).
Pontos adatok a szakma
helyzetéről - a kiadói adatszol
gáltatás hiányosságai miatt nem állnak rendelkezésre, csu
pán becsült számok alapján tá
jékozódhatunk. A recesszió
nem a művek mennyiségén (6
százalékos növekedés), inkább
a példányszámokon (11 száza
lékos csökkenés) mérhető le.
Egyértelmű növekedésről csu
pán a tankönyvek és a filozó
fiai könyvek körében beszélhe
tünk. Miközben 1990 óta a
könyvszakma elvesztette bolt
jainak több mint felét, a
könyvklubok fokozatos meg
erősödésének lehetünk tanúi. A
könyvklub
fenntartásához
egyetlen raktár elegendő, sok
esetben mind a költségek,
mind a rizikó kisebb, s ezt a
biztonságot (és a nagy forgal
mat) tükrözi a vásárlóknak
juttatott árkedvezmény.
Ami általános, az a kölcsö
nös nem fizetés. Úgy látszik:
csak az olvasó fizet a könyvért,
a terjesztők egy része már nem.
Ez ahhoz vezet, hogy a kiadók

perelnek, csődeljárást indíta
nak, nem adnak könyveket a
terjesztők egy részének, vi
szont a bevételek hiánya az ő
pozícióikat is gyengíti.
Ebben a helyzetben felerő
södtek a racionális üzletpoliti
ka kidolgozására tett kezdemé
nyezések, a könyvszakmai eti
kai elvek betartása iránt tá 
masztott elvárások és az
érdekérvényesítés gyakorlati
megvalósítását szolgáló lépé
sek is.

Alap-adó
A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése az
Ünnepi Könyvhét alkalmából
rendezett sajtótájékoztatóján
tette közzé állásfoglalását, til
takozását az ellen, hogy a kor
mányzat (a hatszázalékos áfa
bevezetése után) újabb „adó
val” sújtja az amúgy is nehéz
helyzetben lévő könyvszak
mát. Az 1993. évi XXIII. tör
vénnyel létrejött Nemzeti Kul
turális Alapnak fizetendő já
rulék esetében az MKKE sé
relmezi, hogy nincs rögzítve,
mi minősül szexnek, pornónak
vagy erőszakot ábrázoló olyan
alkotásnak, amelynek eladása
után 20 százalékos járulékot
kell fizetni. Sérelmezik továb
bá azt is, hogy az értékes iro
dalmi és művészeti kiadvá
nyok is (egyszázalékos) járulék
kifizetésére kötelezettek. Az
MKKE - amelynek tagjai a ke
reskedelmi és kiadói adatok
szerint a hazai forgalom két
harmadát bonyolítják le ezért szükségesnek ítéli, hogy
a szellemi értékek támogatásá
ra létrehozott és hivatott Nem
zeti Kulturális Alapra vonat
kozó ez évi törvényt módosít
sák.
A hazai könyvszakma tehát
várja az MKM, az ÁVÜ, az Or
szággyűlés pozitív lépéseit, s
várják egymástól is. De arra
nem képes, mint a mesebeli
Münchhausen báró, hogy a sa
ját hajánál fogva húzza ki ma
gát a mély gödörből.
Dombi Gábor
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vehet.

A könyvpiacot is érintő re
cesszió idején, munkájuk haté
konyságát növelendő úgy dön
tött a Kossuth Könyvkiadó ve
zetése, hogy könyvesboltjait fo
kozatosan franchise módszer
szerint működővé alakítja át. Az
országszerte 26 bolttal rendelke
ző cég ettől a lépésétől reméli,
hogy a 10-50 ezres létszámú vá
rosokban nem csupán meglévő
piacait őrzi meg, hanem csatla
kozó vállalkozókkal tágíthatja
tevékenységének hatósugarát.
Azok a munkatársak, akik
egy-egy könyvesboltban dolgoz
tak, most önálló vállalkozók, üz
lettulajdonosok lehetnek. A kia
adótól bérük a boltot, megkap
ják a működéshez szükséges
szaktanácsokat és a felszerelést
a további munkához. Ez nem
csak könyvet, hanem olyan szá
mítógépparkot
is
jelent,
amellyel gyorsnyomdai szolgál
tatást (meghívó- és névjegyké
szítést, dokumentáció-kinyom
tatást) is vállalhatnak a bolt tulajdonos-dolgozói. Könyv mel
lett még egyéb kultúrcikkek
(hanglemez, CD, kazetta, vala
mint papír- és irodaszerek) ke
rülnek az üzletekbe, természete
sen akkor, ha az új tulajdonosok
igénylik (és megvásárolják a ki
adótól) a franchise eme részét is.
A Kossuth előnye a vállalko
zásból a lecsökkent munkaválla
lói létszám és a mégis hatéko
nyabb működés; a dolgozóké a
függőség megszűnése, az önálló
tulajdonlás, a helyi igények pon
tosabb, nem központi szándék
tól függő kielégítése. Munkáju
kat két-három hetente megren
dezett könyvbörze segíti, így
nem kell rendszeresen útra kel
niük, hogy az újdonságokat be
szerezzék, a faxon érkezett sür
gős rendeléseiket az „anyacég”
rövid időn belül teljesíti.
A huszonhat könyvesboltból
eddig nyolc tért át erre az útra.
Az első időszak biztosan nagyon
nehéz, hiszen a gazdálkodást és
az új technikák trükkjeit most
keH elsajátítaniuk, s idő keü ah
hoz is, hogy pénzügyileg is biz
tosan álljanak a lábukon. Mégis
más könyvterjesztők is kacér
kodnak ezzel az elképzeléssel,
amely, ha beválik, szavatolja a
könyvszakma újjáéledését, felfrissülését.
D. G.
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