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Előcsalogatott olvasók

Kopirájt: „te szülj nekem rendet!”
Az idei Ünnepi Könyvhét baljós előjelekkel indult. A megnyitó
sajtótájékoztatón éles szavakkal és vádakkal illették egymást a
megjelent kiadók. A legnagyobb visszhangot kiváltó ügy alapjául
József Attila Szabad ötletek jegyzékének Stoll Béla irodalomtör
ténész készítette jegyzetei szolgáltak. Az Atlantisz Könyvkiadó
1991-ben jelentette meg a Szabad ötletek jegyzékét, amit most a
Balassi Könyvkiadó a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadóval közö
sen publikált József Attila kötetében szó szerint tett közzé. Vajon
jogos eljárás volt ez a Balassi Kiadó részéről vagy - mint az At
lantisz Kiadó igazgatója jellemezte - inkább „balkáni rablás”?
Bíróság előtt vagy egymás közti megegyezéssel zárul-e a hazai
könyvkiadásban oly szokatlan vita? Kié Stoll Béla jegyzetei ki
adásának joga?

Atlantisz Kiadó
- Stoll Béla már évekkel ez
előtt sajtó alá rendezte a Sza
bad ötletek jegyzékét - kezdi
Miklós Tamás igazgató. - Ez
nagy munka volt, hiszen a szö
veg sok rontott, hamisított vál
tozatban forgott, s nem volt
korrekt kiadása. H o r v á t h I v á n
és T v e r d o t a G y ö r g y irodalomtörténész úgy gondolta, hogy ezt
a szöveget, más írásokkal
együtt, egy kötetben kellene
megjelentetni. A Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó egyik (aljki
adója, a Minerva vállalkozott a
feladatra. Stoll Bélával 1988ban kötöttek szerződést arra,
hogy a szöveget náluk publikál
ja, illetve, hogy a kötetet Hor
váth Ivánnal és Tverdota
Györggyel összeállítják. A szer
ződés egyik pontja kimondta,
hogy a kiadónak négy hónapon
belül nyilatkoznia kell arról, elfogadja-e a kéziratot. Ennek el
lenére nem nyilatkozott idejé
ben, és a kötetet sem adta ki.
A Közgazdasági később kö
zölte Stoll Bélával: mivel vesz
teséges lenne, elállnak a megje
lentetéstől. Ezek után keresett
fel bennünket Stoll, hogy mi
vállalkoznánk-e a kiadásra. Ab
ban az esetben vállaltuk, ha
megszűnik a szerzőnek a Közgazdaságival kötött szerződése.
Stoll levélben fordult hozzájuk,
és közölte, hogy miután a köny
vet nem adják ki, a maga részé
ről is felbontja a szerződést. Er
re a Közgazdasági írásban is
megerősítette, hogy valóban
nem adják ki a könyvet, és nincs
kifogásuk az ellen, hogy Stoll
elvigye a kéziratát. Másodsor
ban ezért vált a szerződés ér
vénytelenné. Csak azt k é r t e a
kiadó, hogy Stoll szerezze meg
Horváth és Tverdota beleegye
zését. Ez a kérés nehezen értel
mezhető jogilag, hiszen a jog a
szerzőé, és hogy hol jelenteti
meg a művét, az a magánügye.
Stoll beszélt a kötet szerkesztői
vel, akik bosszankodtak, de lé
pését tudomásul vették.
Ezek után kötöttünk szerző
dést Stoll Bélával, amelyben ő
kijelenti, hogy harmadik sze
mélynek a szövegre nem áll fenn
A délutáni csúcsforgalomban
keresztültörünk az aluljárón,
fölkecmergünk a lépcsőkön. A
gyerek szorítja a kezemet. Nem
mondja, hogy fél, de érzem, mi
előbb máshol szeretne lenni.
Odafönn nyugodtabb kép fo
gad. Csak a buszmegálló vára
kozói kémlelik türelmetlenül a
látóhatárt. Ügyet se vetnek a
hátuk mögött magasodó fényes
üvegpalotára.
Nekem tetszik ez az új épü
let. Ha már nem lehetett az első
Nemzeti Színház telkére felépí
teni az újat, elfogadható meg
oldás itt ez a ház. Nem osztozik
a modernnek kikiáltott építé
szet vaskos hibáiban. Tervezője
nem óhajtott egekbe szökő,
szomszédaira
rátelepedő
monstrumot emeltetni. Picikét
magasabb csak környezeténél,
s valamelyest utánozza a másik
sarkon álló tömb külső formá
ját. Tetszik a csillogás, a sok
üvegfelület, melyben visszatük
röződve megszépülnek a túlol
dal kopott építményei. Ilyenkor
délután a homlokzat visszaveri
a lemenő nap fényeit. Pillana
tonként változnak az árnyala
tok: rózsaszínből lila lesz, majd
valami mélykék kábulat. Az is
tetszik, hogy nem felejtették el
visszaállítani a hajdani teát
rum emlékoszlopát. A Rákóczi
úti oldalra helyezték át a követ,
ahová a Nemzeti bejárata az
1875-ös Skalnitzky-féle át
építés után került.
Kisfiam a föl- és leszálló,
üvegfalú lifteket csodálja. Űr
kabinként suhannak a fülkék,
lentről követhetők az utasaik,
miként ők is lenézhetnek ránk
a magasból, ha nincs tériszo
nyuk. Állunk hosszú percekig,
elvonszolni se lehetne innen a
t
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olyan joga, ami ezt a szerződést
kizárná. József Attila szerzői jo
gai időközben érvényüket vesz
tették, de Stoll Béláé nem.
1991-ben jelent meg a köny
vünk, és sikerét látva a Közgaz
dasági sértődött levelet írt mind
Stoll Bélának, mind nekünk mintha ők nem is mondtak volna
le a kiadásról. E leveleknek sem
milyen következménye nem volt.
A Balassi Könyvkiadó nem
tett mást, mint publikálta az
1988-as könyvtervet. Amikor
szándékaikról értesültünk, je
leztük, hogy eljárásuk törvény
telen. Találkozásunkkor közöl
ték: ennek tudatában is kiadják
a szöveget. A Balassi a Könyv
világ című lapban megjelente
tett egy cikket arról, hogy az ő
kiadásuk az első hiteles szövegkiadás, eddig csak rontott vál
tozatok jelentek meg. Még ezt is
a mi kiadásunk fülszövegéről
másolták le, és jelentették meg!
Eljárásuk nem csak rossz pre
cedens és civilizálatlan dolog,
hanem anyagi veszteséget is
okoz a kiadónknak és Stoll Bé
lának. Az első kiadás ugyanis
nem hozott jelentős hasznot,
csak az utánnyomások követ
keztében térülne meg a befekte
tett tőke.
A szabályok szerint az Ünnepi
Könyvhétre csak eredeti művel
lehet megjelenni. A Balassi
könyve nem teljes egészében az.
Akkor miképpen vehetett rész
az Ünnepi Könyvhéten?

Balassi Kiadó
- A Minerva Kiadó 1990-es
megszűnésével került vissza a
kézirat a Közgazdaságihoz folytatja a történetet K ő s z e g h y
P é t e r igazgató. - Tény, hogy úgy
látták: nem tudják kiadni a kö
tetet. Stoll Béla ezért kért enge
délyt a kiadótól, hogy máshol
jelentesse meg művét. A bele
egyezést azzal a fe lté te lle l kapta
meg, hogy a kötet szerkesztőivel
egyeztesse ezt a lépést. Stoll Bé
la a szerkesztők hozzájárulását
elmulasztotta megszerezni.
Az Atlantisz könyvének meg
jelenése után a Közgazdasági
levélben is leszögezte, hogy a
kötet egészére - beleértve Stoll

Béla tanulmányát - továbbra is
igényt tart.
1991-ben mi vettük át a kötet
kiadását, s egyértelmű volt,
hogy a Közgazdasági az összes
joggal rendelkezik. Megjegy
zem: a szerkesztők korábban ki
fejezetten kérték a kiadót, hogy
az Atlantiszt ne perelje be ka
lózkiadásért, mert ennek nem
látták volna értelmét.
Az Atlantisz és a Balassi Kiadó
között van egy jogvita, melynek
eldöntése bíróságra tartozik.
Stoll szerződésének értelmezése
a döntő momentum. Tény, hogy
e g y e tle n s z e r z ő n k k e l s e m állunk
jogvitában, vele sem. Nincs szó
ugyanis arról, hogy Stoll Béla
tiltakozna, amiért az írása meg
jelent nálunk.
Nem kívánok prejudikálni ellentétben Miklós Tamással,
aki kijelentette, hogy mi kalóz
kiadók, balkáni rablók vagyunk.
Ha a bíróságon mi nyernénk amire van esélyünk - akkor
visszamenőlegesen kalózkiadás
sá válik az Atlantisz kiadása.
Olyan könyvekkel jelenünk
meg, mint Mikszáth Kálmán és
a Régi Magyar Költők Tára kri
tikai kiadása. Talán nem velünk
szemben kellene megvédeni a fi
lológiát és az irodalomtudo
mányt.

Az irodalm ár
- A rendszerváltás előtt nehéz
volt kiadót találni a kötetre, hi
szen szexuáletikai szempontból
és az akkori politikai rendszer
szempontjából is kényes szöve
gek szerepelnek benne - mondja
S to ll Béla. - Nem is tudom, mi
képp került a kötet a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadóhoz, hi
szen a téma nem esik egybe a
profiljukkal. Két és fél év után
derült ki, hogy nem fog megje
lenni. Ez azért kínos, mert egy
filológiai munka - ellentétben
egy szépirodalmi alkotással romlandó dolog, hamar elavul. A
szerzők elkezdték különböző he
lyeken publikálni dolgozataikat.
Elsőként Horváth Iván. A többi
ek írása rövidebb volt, azokat
meg lehetett jelentetni folyóira
tokban - a Szabad ötletek jegy
zéke azonban kissé terjedelmes.
Döntenem kellett: nem közlöm
vagy önálló kiadványban teszem
közzé. Ezért írtam a Közgazdaságinak, amire azt a választ kap
tam: „...Az is m e re tle n J ó z s e f A t 
tila című tanulmánykötetet vesz
teségessége miatt sajnos valóban
nem tudjuk kiadni. Erről értesí
tettük Horváth Ivánt és Tverdota
Györgyöt, a kötet szerkesztőit,
akik most más kiadót keresnek a
vállalkozáshoz. Ön tehát másutt
közreadhatja a tanulmányát,
amennyiben ehhez a kötet szer
kesztői is hozzájárulnak.”

S z á rn y r a k é l a M a g y a r K ö n y v k lu b

D. G.

Kesereg a könyvszakma: fogy
az olvasó. Jószerivel összero
gyott a könyvkereskedelem, be
váltatlan számláikkal a kiadók
nem tudnak mit kezdeni. Sor
ban állnak. Mi lesz itt a megol
dás?
Biztos, hogy lesznek fogcsikorgatásos csődök és átszerve
zések. De lesznek olvasók is.
Merthogy most is vannak, csak
nem mindig az utcán kell ke
resni őket.
Ki hitte volna, példának oká
ért, hogy 170 ezren válaszolnak
a tavasszal szárnyát bontó M a 
g y a r K ö n y v k l u b jelentkezésé
re? S hogy ebből 130 ezren nagyon sokan vidékről! - nem
csupán érdeklődnek, hanem
könyvrendelést is föladnak,
méghozzá a többség nem is egy
kötetre? A könyvklub igazgató
ja, d r. K r a t o c h w i l l B a l á z s maga
is meglepődött ilyen nagy ér
deklődésen. A német médiakonszern, a B e r t e l s m a n n ma
gyarországi vállalkozásaként
indult könyvklub számára sze
rényebb indulást jósolt. Hiszen
a katalógusból választható
könyvet csomagban házhoz
küldő szolgálat újnak számít
házánkban. A korábbi, kisebb
próbálkozások nem jártak si
kerrel - Nyugat-Európában
azonban csak a Bertelsmannál
25 millióan rendelnek így
könyvet, a szomszédos Auszt
riában egymillióan, Spanyolor
szágban két és fél millióan,
Franciaországban ennél is töb
ben. Ez tehát mindenütt sikeres
kereskedelmi forma.
Sikeres, mert biztonságos,
rugalmas és viszonylag gyors.
Habár az első hazai könyv
klubtagok az utóbbi előnyt
egyelőre nem élvezik. Oly nagy
volt a megrendelők rohama,
hogy a kezdeti kisebb forga
lomhoz felállított szervezet át
menetileg nem győzte munká
val. Ezért a tervezettnél vala
mivel többet kell várni az első
könyvküldemény érkeztére. A
jövőben azt szeretnék elérni,
hogy, a, megrendelést és csekkbefizetést követő négy-öt héten
belül érkezzenek meg a kért
művek az otthonokba. Ameri
kában a szokásos várakozási
idő négy hét, Nyugat-Európá
ban általában hat. Lehet, hogy
nálunk rekordra lesz képes a
posta?
A könyvesboltból rögtön hazavihetem a választott könyvet
- gondolja az ember. Csakhogy
ez nincs mindig így. Haza azt
lehet vinni, ami kapható. A
könyvküldő szolgálatnál vi
szont nincsenek hiánycikkek:
minden mű, amely szerepel a

uralkodó családok tagjai, a csa
tornaépítő Lesseps Ferdinánd,
a zeneszerző Delibes. A legenda
szerint egy Bombayből jött
gyarmati angol az elébe siető
főpincémek egy névjegyet adott
át. A vizitkártyán négy szó állt:
„Szikszay, Budapest, nyárson
sült vesepecsenye”.
A nagynevű nobilitások elis
merése annak szólt, hogy Szik
szay a kontinentális főzéstudo
mány hívévé szegődött. Nem
erőltette a magyaros, hagymás

paprikás, túlfűszerezett ízeket.
Az ő étlapjáról még a beteg
gyomrúak is bátor szívvel válo
gathattak. A feneketlen bendőjű, egészséges vendég pedig vé
gig ehette akár az egész spejzcetlit, mégse lett rosszul a
könnyű étkektől. A nyugalom
hoz hozzájárult, hogy ebben az
étteremben nem játszott ci
gányzenekar, így nem duhaj
kodhattak huszártisztek, se
birtokuk utolsó morzsáit elmu
lató dzsentrifiúk.
Szikszay leghíresebb vendége
- főúri méltóságok ide, mű
vésztruppok oda - a Krúdymegírta különc ködlovag, Szüts
Pátri volt. Bár a Tiszántúlról
származott, ennek ellenére
mindenki földije, cimborája,
pajtása lett. Erre emlékeztet a
beceneve; valóban atyafiságba
keveredett egész Magyaror
szággal. Szüts Gyula volt ama
nevezetes vendég, aki nem tud
ván választani a sok finom fo
gás között, inkább végigkóstol
ta valamennyit. A Sándor utcá
ban működő parlament épüle
téből ruccant át - kicsit jóllak
ni -, ahol képviselőházi terem
biztosként tevékenykedett. If
júkori érdemeiért kapta ezt a
kellemetes stallumot, mert ju
rátus korában, az 1877-es
orosz-török háború idején pesti
egyetemi ifjak élén díszkardot
vitt a gyűlölt cárral szembe
szálló szultánnak. Egy egész
ország ünnepelte hősként ezért
a tettéért. Később szatmári
rendőrkapitány lett, de nehe
zen viselte a vidéki garnizonélet zártságát. Inkább lemon
dott, s visszatért a fővárosba,
régi cimborái közé. Ha a belvá
rosi tornyokban meghúzták a
levesmarsot, a képviselőházból

József Attila fájdalma
Ezek után beszéltem Tverdota
Györggyel - ezt ő elmondta a
Magyar Nemzetnek adott 1991.
április 4-én megjelent interjújá
ban -, hogy szeretném az anya
gomat külön közölni. Először a
Szépirodalmi Könyvkiadó ke
rült szóba, majd az Atlantisz. A
copyright kérdésében természe
ten a jogászoké a szó, de annyi
ra magától értetődő, hogy a
copyright a szerzőé, hogy a Ba
lassi kötetén is az szerepel:
„Copyright: A szerzők”. Miért
lenne a szerkesztőké? Nem ve
lük kötöttem szerződést. Lelki
ismeretem tiszta afelől, hogy a
saját munkám felett én rendel
kezem. S ha a kiadó azt írja ne
kem, hogy nem adja ki, akkor
nekem kell gondoskodnom a
megjelenésről.
A Könyvvilágból szereztem tu
domást arról, hogy a könyv még
is megjelenik. A megjelenéssel
egy időben levélben tiltakoztam
a Balassinál, hogy megjelenjen
ott az írásom: „...Miklós Tamás
nak igaza van, és munkámmal az
Atlantisz Könyvkiadó rendelke
zik, és hozzájárulásuk nélküli új
rakiadása bizony közönséges ka
lózkodás”. A levél kézhezvétele
után felhívott Kőszeghy Péter,
mondván: - Igazad van édes öre
gem, ne haragudj, bocsáss meg. Erre én: - Megbocsátok, miért ne
bocsátanék meg?! Bár a tudtom
nélkül, de megjelent, megbocsá
tok, és perelni nem fogok.
Bár a megjelenés ténye örven
detes, de az Atlantisznak adok
igazat. 1992 januárjában min
den, a Közgazdaságival kötött
szerződés végérvényesen lejárt,
így érvényes szerződések nélkül
nyomtatták ki a kötetet. Utólag
tőlem is kért egy nyilatkozatot a
Balassi Kiadó - miként az
összes szerzőtől -, hogy nincs
kifogásom az ellen, hogy anya
gom ebben a könyvben megje
lenjék. A kulcskérdés: kié a
copyright?
Ázt szeretném, hogy összeüL
nének és békésen kiegyeznének
valahogy. Hogy miképpen, arról
fogalmam sincs.
Ö ssze á llíto tta :

A Szikszay-ház

A ma már nem létező címszereplő
gyereket. Az alkonyi fénytörés
ben egyszer csak, mintha
villanyújság jelei vibrálnának,
a homlokzatra büszkén felírt
évszám, az 1991-es fölirat he
lyén egy másik esztendő jelzé
sét látom: MDCCCXCI - e z e r n yo lcszá zk ilen cven eg y.

Száz évet utazunk vissza az
időben. Az akkori Kerepesi út
és Múzeum körút sarkán, a
Nemzeti épülettömbjétől de
rékszögben közrefogva itt ál
lott a színház négyemeletes, re-

neszánszot utánzó kupolával
koronázott bérháza. Lakója
volt Jászai Mari, s műterme
működött benne Lotz Károlynak, mégis egy debreceni szüle
tésű, pesti vendéglősről lett
igazán nevezetes.
Szikszay Ferenc konyhájának
messze földre terjedt a híre. A
múlt század nyolcvanas-kilenc
venes éveiben nemcsak a buda
pesti ínyencek kedvelték. Jöttek
hozzá mindenünnen neves ven
dégek: miniszterek, hercegek,
I

katalógusban, szinte korlátla
nul rendelkezésre áll. Tizenhat
oldalas katalógussal indított a
hazai könyvklub, zömmel érde
kes ismeretterjesztő, háztartási
és gyermekkönyvekkel, albu
mokkal, lektűrökkel. A válasz
ték negyedévenként bővül, szá
mos mű 10-20-30 százalékkal
olcsóbb, mint más kereskedel
mi hálózatokban. S ha azt
vesszük, hogy a hazai könyv

piacon az egy könyvre eső
átlagár tavaly 549 forint volt,
ez nem is kis összeg. A klubtag
ság külön nem kerül pénzbe, de
azzal jár, hogy negyedévente
legalább egy művet meg kell
vásárolni.
így válik tervezhetővé a ke
reskedelmi forgalom. A klub
tagság tömegessége, megismer
hető ízlésszerkezete és vásárló
ereje teszi lehetővé, hogy egyegy műből nagyon sok példány
keljen el. Ez jó a kiadóknak (és
persze a szerzőknek). A Magyar
Könyvklub máris 80 hazai ki
adóval áll kapcsolatban. De a
legjobb üzlet, ha maga ad ki
könyvet (amelyhez háttérként
rendelkezésre áll a Bertelsmann
nyugat-európai
könykiadói,
nyomdai szervezete). Jövőre
már terjedelmes kiadói listát
állítanak össze (ezek a művek
másféle kereskedelmi fpígalomba nem kerülnek). ŰTgy ter
vezik, 'élŐbb-utóbb hetente iognak megjelentetni egy-egy kö
tetet. S ehhez bizonyára part
nerek lesznek a kortárs magyar
írók.
Az olvasóktól, akik - úgy lát
szik - mégiscsak léteznek, így
jutottunk el az írókhoz, akik
ugyancsak létezni szeretnének.
Vajon közülük hány szerepel
jövő ilyenkorra a Magyar
Könyvklub katalógusában?

V. Gy.
átvonult a Szikszay kupolája
alá, s letelepedett törzs
asztalához a rondónak nevezett
körterem ablakába. Láthatta a
pesti népet, s őt is bámulhatták
a sétafikálók, mint egy élő hír
verést, a jóízű evés-ivás bizta
tását. Ha fényes kedvében járt,,
márpedig mi gondja-baja lett
volna, tizenkét töltelékkel ren
delte a káposztát.
A rondóban most liftek szá- v
guldanak föl és le. A múlandó
ságra figyelmeztetnek: épp
hogy beszálltál, máris célhoz
érsz. Szikszay vendéglője he
lyett királyi falatokat ígér az
ideprivatizált hamburgeres.
Hívogatóan csillog a terem, de
kisfiam, Szüts Pátri ükunokája
hazafelé húz. Feleségem felme
női közül való ugyanis a nagy
étkű ember, négy dédapjából ő az egyik. Lapos orrú, pufók arc tekint ránk a valamikori Se
bestyén téren, Simonyi fotográ
fusnál készített megbarnulf,
kasírozott képről.
Vajon ki fog itt enni újabb
száz év múltán? Meglesz-e még
ez a csillogó üvegpalota? Miféle
foglalkozást űznek majd benne
az emberek? Magyarok lesz
nek-e még vagy valamilyen
ezerszavas angolsággal gagyarászó, elegyes náció fiai-leányai?
A gyereket várják a játékai.
Ballagunk hazafelé, kéz a kéz
ben, apa és fia. Bekanyarodunk
az utcánkba, ahol száz eszten
deje ülésezett magyar parla
ment, s melyet még nem ke
reszteltek vissza Főherczeg
Sándor utcává.
Egyelőre nem.

Kelecsényi László
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