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„A parasztság kezébe akartam
jó könyveket adni..."
Beszélgetés Hartyányi Istvánnal, a népi írók egykori kiadójával

Tavaly december 10-én ünnepelte
Hartyányi István, az egykori Turul,
majd Misztótfalusi könyvkiadó vezető-
je a 80. születésnapját. Szerényen ün-
nepelt; rokonai, barátai, régi és új mun-
katársai, ismerősei köszöntötték. Az
eseményről nem számolt be sem a
nyomtatott, sem az elektronikus sajtó.
Nem kapott az ünnepelt semmilyen
állami kitüntetést, elismerést - pedig a
magyar művelődés egyik legelszán-
tabb és legenergikusabb munkása volt
a negyvenes években. És valószínűleg
az is marad, ha a „fordulat éve" után a
politika nem „hagyhatja torzóban" ki-
adói tevékenységét. Vállalkozása
egyedülálló volt a maga nemében: ki-
zárólag csak a népi írók műveinek a
kiadását és terjesztését tűzte ki célul.

Életéről, munkásságáról kérdezem
Hartyányi Istvánt, a népművelőt -,
mert ő, a szó legtisztább értelmében az
volt -; hogyan került kapcsolatba a
népi írókkal, és hogyan indult meg ez
az egyedülálló vállalkozás?

- A Szolnokhoz közeli Vezsenyben
születtem 1914-ben református pa-
rasztcsaládban. A családom a Hajdú-
ságból települt oda akkor, amikor
Bocskai felszabadította a hajdúkat. Ezt
onnan tudom, hogy 10 éves voltam,
amikor a vezsenyi református templom
tornyának a gombját kicserélték. Eb-
ben találtak egy csomó iratot, többek
között azokról a családokról, akik a
Hajdúságból jöttek Vezsenybe.

Ez a szülőföldem. Nyolc sír van ott,
amit minden évben meglátogatok. Sza-
bó Pál mondta, hogy a fejfák az embert
oda kötik, ahová való.

A szülőfalum tiszta református volt,
ezért is kerültem a Debreceni Refor-
mátus Gimnáziumba. Szolnok kézen-
fekvőbb lett volna, de ott csak állami
reálgimnázium volt abban az időben. A
gimnázium után a debreceni egyetem
bölcsészkarára iratkoztam be, föld-
rajz-történelem szakra, de az irodalom

is nagyon érdekelt. Debrecen olyan
hely volt, ahol pezsgett az irodalmi
élet. Működött az Ady Társaság, ame-
lyet Gulyás Pál és Juhász Géza veze-
tett. Én kollégista voltam, volt időm, és
eljártam a Társaság minden előadására.

Oláh Gábort is naponta láttam,
ahogy a kollégium előtt elvágtatott. Az
évfolyamtársaim között is sok iroda-
lomkedvelő volt. Jó barátom volt pél-
dául Barcza Gedeon, aki kiváló Ady-
szavaló volt, és később magyar és
nemzetközi sakknagymesterként lett
világhírű. Két évvel volt idősebb ná-
lam, és ő volt az egyetemi Turul Szö-
vetségen belül az Árpád Bajtársi Egye-
sület vezetője is. Szóval pezsgő irodal-
mi és mozgalmi élet volt Debrecenben.
Megalakult a Márciusi Front és innen
indult a Válasz folyóirat is. Később, ez
utóbbi felköltözött Pestre, és meg is
szűnt, amikor az írói pereket megindí-
tották. Féja Gézát a Viharsarok c. szo-
ciográfiájáért. Kovács Imrét pedig a
Néma forradalom c. munkájáért fogták
perbe. Mindketten a földbirtok reform-
jáért küzdöttek.

A perek miatt kényszerű szünet volt
egy ideig, de 1939-ben elhatároztuk,
hogy újraindítjuk a mozgalmat. Pesten
a Turul Szövetségen belül a vezetőség-
ben a népiek kerekedtek felül, akik
támogatták a népi gyökerekből táplál-
kozó magyar kultúrát.

Engem választottak meg az egyete-
men a bölcsészek az Árpád Bajtársi
Egyesület vezetőjének: előttem Újhe-
lyi Szilárd volt a jogászok vezére.
Nagyszerű társaság jött össze: az az
Imre Samu volt az alvezérem, aki ké-
sőbb kiváló nyelvészprofesszor lett, de
ott volt Balogh László is, aki a Miért
szép? c. műsort vezette sokáig a rádió-
ban. Elhatároztuk, hogy az irodalom
területén fogunk mozogni. Megláto-
gattuk például Veres Pétert Balmazúj-
városon többször is, és újraindítottuk
az Új Vetés c. lapot. A nem sokkal
azelőtt elhunyt Györffy István emlé-
kére népnyelvi szókincsgyűjtő ver-
senyt írtunk ki, és 1940 tavaszán meg-
rendeztük a III. Debreceni Diétát is,
ahol egy délután tartott előadást Mó-
ricz Zsigmond és Németh László. Né-
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meth Lászlót már ismertem korábbról,
ő sokat járt le Gulyás Pálékhoz Debre-
cenbe. Móriczot akkor ismertem meg
személyesen, én mentem ki elé a pá-
lyaudvarra és kalauzoltam az egyetem-
re.

1940. március 15-én én voltam az
egyetemi ifjúság szónoka. Az egyetem
aulája zsúfolásig megtelt. A közönség
soraiban foglalt helyet a főispán, Lo-
sonczy István is. Olyan beszédet
mondtam, hogy szinte megfagytak a
méltóságos arcok, a diáktársaim pedig
tomboltak a lelkesedéstől. Az Új Vetés
ünnepi száma vezércikkének a címe A
szociális nyomorúság volt. Az ügyész
elkobozta, és közölte velem, hogy az
említett cikk súlyosan veszélyezteti a
társadalmi rendet. Kevés hiányzott,
hogy nem indított ellenem eljárást. Eb-
ben az évben megszerveztük a népi
írók könyveinek az árusítását a könyv-
napon. A könyvsátrunkat a Ferenc Jó-
zsefre keresztelt Piac-utcán, a Gambri-
nus étterem előtt állítottuk fel. Első nap
Veres Péter volt a vendégünk, aztán
Gulyás Pál és a többiek. Nagy sikerünk
volt, nagyobb forgalmat csináltunk,
mint a hivatásos könyvkereskedők,
akik Herczeg Ferenc, Harsányi Zsolt,
vitéz Somogyvári Gyula és a hozzájuk
hasonló írók könyveit árulták. Legjob-
ban Móricz Magvető címmel összeállí-
tott gyűjteménye fogyott. Ez egy 320
oldalas válogatás volt a magyar iroda-
lom legszebb alkotásaiból, a borítón
Medgyessy Ferenc rajzával. Sokat el-
adtunk a Kelet Népe, a Magyar Élet, a
Magyar Út és az Új Vetés könyvnapi
számaiból is.

Nem sokkal a könyvnap után kap-
tam egy táviratot Móricz Zsigmondtól,
hogy másnap délben vár az Angol Ki-
rálynő nevű étteremben. Ez az étterem
a Kossuth utcán volt, a színházzal
szemben. Akkoriban Zsiga bácsi sokat
járt le Debrecenbe. Mint később meg-
tudtam, volt ott egy Magosné nevű
szerelme. Elmentem tehát a jelzett idő-
pontban az Angol Királynőbe, ahol
már bent ült Zsiga bácsi. Elmondta,
hogy Pesten Püski Sándor és Boros
Lajos megalakították a Turul Szövet-
ség Könyv- és Lapterjesztő Kft.-t, és
szeretné, ha én is felmennék, és elvál-
lalnám a terjesztői feladatokat. Akkor

már Móricz is kiadó volt, '39 decem-
berében átvette Szabó Páltól a Kelet
Népét, és a Magvető antológiát is saját
kiadásában adta ki. Működött már Püs-
ki Sándor Magyar Élet kiadója is, és a
Bolyai Akadémia Kiadó, amelynek ve-
zetője Kovách Aladár volt. A terjesztő
vezetői lényegében ketten voltak: Püs-
ki és Boros Lajos, a Bolyai Kollégium
igazgatója. De egyiküknek sem volt
annyi ideje, hogy érdemben is foglal-
kozzon a terjesztéssel. Püskit teljes
egészében lekötötte a kiadói munka és
a könyvkereskedése, Boros Lajost pe-
dig a kollégium igazgatása. Ez a kollé-
gium lett később a Györffy-kollégium.
Ő vetette meg az alapját, valamint az
utána következő igazgató, Fehér Gyu-
la, Fehér Lajos bátyja, aki szintén nagy
Györffy-tisztelő volt.

Akkor végeztem el a bölcsészkart,
és úgy volt, hogy Nagykőrösre megyek
tanárnak az Arany János Gimnázium-
ba. Már megvolt a helyem. Zsiga bácsi
ajánlata, mint derült égből a villámcsa-
pás, váratlanul ért. De végül igent
mondtam. Fölutaztam Pestre az Eötvös
utcába, a Kelet Népe szerkesztőségébe.
Innen Boros Lajoshoz mentem. Ő tájé-
koztatott az ügyek állásáról, és bemu-
tatta a munkatársakat. Sajnos, anyagi-
lag eléggé válságos volt a kft. helyzete,
nem sikerült a könyvhét, sok volt a
remittenda. Arra a könyvnapra adták ki
pl. Németh László kétkötetes Minőség
forradalmát, Veres Péter Mit ér az em-
ber ha magyar? és Erdélyi József Em-
lék c. kötetét. Teljesen újra kellet gon-

dolni az egész terjesztési koncepciót.
Először is mecénásokat kellett keres-
nem. Olyan tőkeerős vállalkozókat,
akiknek szívügyük volt a magyarság
sorsa és kulturális felemelkedése. Vé-
gül a Honszeretet Egyesületnél talál-
tam támogatókra. Arany Bálint és ba-
rátai annyi pénzt adtak, amennyi kel-
lett. Ebből ki lehetett fizetni a tartozá-
sokat.

Püski és Boros Lajos kivált a ter-
jesztőből, és én lettem az ügyvezető
igazgató. Új alapokra helyeztem a
munkát. Tanárok, tanítók, könyv-
tárosok részére felhívásokat küldtem
szét, amelyekben felkértem őket diák-
jaik révén a terjesztőmunkára. Termé-
szetesen tisztes jutalék ellenében. Is-
mertetőket, prospektusokat készítet-
tem, megrendelőket nyomattam, ügy-
nöki hálózatot szerveztem, és mentem
mindenhová, jártam az országot, is-
mertettem céljainkat. Nem volt könnyű
munka, de belejöttem. Az ügyet láttam
magam előtt, az hajtott előre. A társaim
is ilyen megszállott emberek voltak.
Olyan értelmiségiek, akik nagyon sze-
rették az irodalmat, és a népi irodalmat
úgy ítélték meg, hegy abban a magyar
valóság testesül meg.

Forgolódásaim közben gyakran ta-
lálkoztam írókkal. Addig is sokat is-
mertem közülük, de most szinte napon-
ta akadtak az utamba. Láttam, hogy
milyen áldatlan helyzetben vannak so-
kan, és milyen anyagi gondjaik van-
nak. Egyszer a kifutófiú helyett én
mentem el Szabó Dezsőhöz, mert a
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vállalat vevői sok esetben a Szabó
Dezső-füzetekből is rendeltek. Ezeket
Szabó Dezső maga adta ki, és otthon
árulta a lakásán. Nem akartam én sem-
mi különöset tőle, csak kíváncsi vol-
tam a körülményeire. Végtelen szomo-
rúsággal léptem ki a lakásából, és fel-
tettem magamnak a kérdést: miért kell
egy magyar írónak így élni? Majdnem
nyomorúságos körülmények között.
Ezután döntöttem el, hogy kiadással is
bővítem a kft. profilját.

Nagy kérdés volt, hogy mi legyen az
indító könyv? Némi töprengés után
úgy döntöttem, hogy Györffy István
Nagykunsági krónikájával kezdünk.
Györffy nem sokkal előbb halt meg,
ismertem a munkásságát és nagyon
szerettem. Fehér Gyula, aki ismerte a
családot, elvitt az özvegyhez és ott
előadtam a tervemet. Elmondtam,
hogy szeretném Györffy összes mun-
káját kiadni. Létre is jött a szerződés,
és Györffy György, Györffy István ki-
sebbik fia vállalta a Nagykunsági kró-
nika szerkesztését és sajtó alá rendezé-
sét. Én adtam ki másodjára, mert Kar-
cagon már 1922-ben megjelent. Az
194l-es könyvnapra jött ki a könyv, és
nagy siker volt. Minden példány elfo-
gyott még a könyvnapok alatt. Egyéb-
ként erre a könyvnapra az ország kü-
lönböző városaiban több mint száz
könyvsátrat állítottunk föl. Nem vál-
toztattam a „debreceni elven"; csak
olyan könyveket árultunk, amelyeknek
az íróit is vállaltuk! A pesti sátrakban
Bolyai kollégisták árusítottak, Kardos
László, Csenki Sándor és társaik. A
különböző kiadóktól, az Athenaeum-
tól, a Révaitól, a Franklintól stb. besze-
reztük a népi írók munkáit. Súlyt he-
lyeztünk az Exodus kiadó könyveinek
a terjesztésére, és természetesen a Püs-
ki-féle Magyar Élet kiadványok külön
becsben részesültek. Kiadói terveim
egyáltalán nem irányultak Püskiék el-
len, hiszen a népi irodalom és a népi
írók érdekeit szolgálták. Püskiéknek
nem lehetett sok panaszra okuk, mert
nem is váltóval, hanem készpénzzel és
azonnal fizettünk nekik.

A Nagykunsági krónika után bein-
dult a könyvkiadói tevékenységünk. A
„Tücsök" Irodalmi és Művészeti Szö-
vetkezet révén helyiséghez is jutot-
tunk. A szövetkezetet még Erdélyi Jó-
zsef alapította 1939-ben, miután a kú-
ria elkobozta a Fehér torony c. verses-

kötetét, és felfüggesztett fogházbünte-
tésre ítélte. Ő lett az első elnöke, aztán
nem sokkal később Medgyessy Ferenc
szobrászművész. A Tücsöknek volt
egy négyszobás bérlete a Rákóczi út
20-ban. Ott rendeztek irodalmi délutá-
nokat, kiállításokat és klubdélutánokat.
Egyszer Veres Péter vitt el, és Med-
gyessy Feri bácsi felajánlotta, hogy
átadja nekünk a bérletet, mert elég
nehéz a fenntartás, sok a rezsi és ők
nem nagyon értenek az üzlethez. Az
ajánlat megtetszett, átvettük úgy, hogy
nekik egy helyiséget ingyen biztosí-
tottunk.

Két folyóirat is hozzánk csatlako-
zott. Az egyik a Magyar Út, a másik a
Magyar Élet c. nemzetpolitikai szemle,
amelyet Fitos Vilmos szerkesztett. A
Magyar Út c. lap kiadója sokáig az
SDG (Soli Deo Glória) nevű reformá-
tus diákszervezet volt. 1935-ben kivált
az SDG-ből, és kiadója Pap Béla lett,
aki főszerkesztőként is jegyezte a la-
pot. Mivel Vácon, majd Karcagon lett
református lelkész, nem tudott teljes
erővel a lappal foglalkozni, így Gom-
bos Gyula, a fiatal író szerkesztette.
1941. január l-jén vettük át a lapot,
ami azt jelentette, hogy ettől az időtől
kezdve mi finanszíroztuk és terjesztet-
tük. A Magyar Út ettől kezdve, akárho-
vá is mentem, mindig velem volt. Pro-
pagáltam és előfizetési akciókat szer-
veztem rá.

A Nagykunsági Krónikát követően
erőteljesen beindult a kiadói tevékeny-
ségünk, bár el kell mondanom, hogy
nem a kiadás volt az elsődleges cél.
Ennél sokkal fontosabb volt, hogy a jó
könyvek terjedjenek. Olyan olvasótá-
bort szerettünk volna kialakítani, akik
hozzánk fordulnak könyvekért. Kultú-
rájában akí«rluk felemelni a népet és a
parasztságot; a parasztok kezébe akar-
tam jó könyveket adni.

Keményen és sokat dolgoztunk,
aminek meg is lett az eredménye.
1941-ben már négy írót, Erdélyi Józse-
fet, Kodolányi Jánost, Németh Lászlót
és Szabó Pált szerződés kötötte hoz-
zánk, és minden hónap elején négyszáz
pengő előleget kaptak megírandó mű-
veikre. Erdélyi Józseftől megjelentet-
tük a Villám és virág c. verseskötetet és
a kétkötetes önéletrajzát. Kodolányi-
nak a tanulmányait adhattuk csak köz-
re, a Csendes órákat, a Zárt tárgyalást,
a Soumit -, mert a regényeinek az
Athenaeum volt a kiadója.

Németh László regényeit a Franklin
adta ki, mi a Tanú utáni tanulmányait
rendeztük sajtó alá. Viszont nagyon
büszke vagyok arra, hogy Szabó Pál-
nak a trilógiáját én adhattam ki első-
nek. A Lakodalom. Keresztelő, Bölcső
után a Politika és a Tíz esztendő c.
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regényei is a Turulnál jelentek meg
először.

Szabó Pállal szinte testvéri kapcso-
latom volt. Ő volt az.az író, akinek a
művei könnyen rászoktathatták a pa-
rasztságot az olvasásra. Szabó Pál már a
'30-as években feljött Pestre és megvette
a Szabad Szót Mezőfi Vilmostól, az
agrárszocialista mozgalom egyik vezető-
jétől. Ő lett a kiadója is. A Múzeum
körút 15-ben, ott, ahol Györffy Györ-
gyék is laktak, ott volt a szerkesztőség. A
Szabad Szó gazdasági vezetője B. Far-
kas Ferenc, Györffy István veje volt, a
Parasztpárt oszlopos tagja, Kovács Imré-
nek a jobbkeze. Szóval itt dolgozott
Szabó Pál, míg egyszer csak azt vette
észre, hogy nincs ideje semmire, egyre
rosszabbakat ír, és egy napon fogta ma-
gát, felpakolt egy teherautóra és hazaköl-
tözött Biharugrára. Amikor én feljöttem
Pestre, ő már nem volt itt.

Szabó Pálnak Holló Valéria muta-
tott be, aki sokat járt fel a Tücsök
Szövetkezet klubdélutánjaira, és már
régebbről ismerte Szabó Pált. Egyszer,
amikor Szabó Pál feljött Pestre, fölhí-
vott telefonon, én elmentem, s rögtön
megkötöttem vele a szerződést. Kifi-
zettem neki a havi járandóságot, az
előleget. Még áldomást is ittunk rá.
Megöleltük egymást és elváltunk. Egy
hét múlva írt egy levelet, hogy jól
megy az írás, csak írógépszalag kelle-
ne. Azonnal küldtem le neki szalagot.

Szathmary Lajos (Chicago) és Hartyányi István Bécsben

Két hónap múlva már jött is egy cso-
mag tőle, benne a Lakodalom kézirata.
A regény 1942 húsvétjára jelent meg.
Még azok is dicsérték, akik addig fenn-
tartással fogadták az írásait.

Szabó Pállal mindvégig harmonikus
és kifogástalan munkakapcsolatom
volt. Egyszer egy bécsi fordító, Harry
Lux, jelentkezett, hogy a Viener Ver-
lag kiadónak lefordítsa a trilógiát. Sza-
bó Pál rámbízta a képviseletet. Elvál-
laltam, de csak úgy, ha én egy fillért
sem kapok. Meg is jelent a „Der rote
Goz". Emlékszem arra is, hogy milyen
sokat töprengtünk, mi legyen a trilógia
összefoglaló címe. Ültünk egy Üllői úti
vendéglőben és órákig csak címeket

Hartyányi István és Grezsa Ferenc irodalomtörténész

mondtunk. Végül is a Talpalatnyi föld
lett a címe.

Budapest ostromáig, a II. világhábo-
rú befejezéséig a Turul kiadó, amely-
nek felelős vezetője voltam, 51 köny-
vet adott ki. A Bolyai Akadémia kiadó
36 kötetet jelentetett meg, én ebből
hetet finanszíroztam. A Bolyai Köny-
vek szerkesztője Kovách Aladár, se-
gédszerkesztője pedig Szamosi József
volt.

A front után, alighogy elhallgattak a
fegyverek, összejöttünk a Rákóczi úti
irodánkban. Megtudtuk, hogy Szabó
Dezső a front alatt meghalt. Össze-
gyűltünk egy páran január 23-án. és a
Rákóczi téren a fagyos földbe eltemet-
tük. Nagy Gyula református lelkész
barátunk mondott búcsúbeszédet.

Azt beláttam, hogy Turul névvel
nem lehet tovább folytatni a kiadói
tevékenységet. Már elkezdődött a népi
írók megbélyegzése; Erdélyit, Németh
Lászlót, Sinkát, Kodolányit „kútmér-
gezőknek" nevezték. 1945. március 1-
jén negyvenegyen jöttünk össze a Hon-
szeretet Egyesület nagytermében a
Semmelweis utcában, és megalapítot-
tuk a Misztótfalusi Közművelődési
Szövetkezetet. Én magam írtam alá
elsőnek, 50 üzletrészt jegyeztem. Egy
üzletrész 20 pengő volt. A pártokkal
kapcsolatban megosztott volt a társa-
ság. Sokan a Nemzeti Parasztpárttal
rokonszenveztek, mások a Kisgazda-
pártba léptek be. Én úgy döntöttem,
hogy nem lépek be sehová.

Nagy Ferenc hívására a Parasztszö-
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vétségben elvállaltam a Közművelődé-
si Osztály vezetését. Kiss Sándor volt a
Parasztszövetség igazgatója. Arra fek-
tettük a hangsúlyt, hogy a vidéki szer-
vezetek közművelődési, népfőiskolai
tanfolyamokat szervezzenek, vagy
önálló népfőiskolát indítsanak. Kiad-
ványokkal segítettük őket. Kiadtuk a
Hasznos füzetek c. sorozatot és az Ér-
dekes könyveket. Ezzel párhuzamosan
a Misztótfalusi Kiadót is szerettük vol-
na beindítani. Amikor március l-jén
megalakultunk, viták voltak a névvá-
lasztás körül. Én a Magvető elnevezést
javasoltam, de Gombos Gyula és Szíj-
gyártó László javaslatára a nagy ma-
gyar nyomdász neve mellett szavazott
a többség. Azt nem tudtuk, hogy évek-
kel azelőtt már alapítottak ilyen névvel
egy kis egyházi kiadót Szíj Rezsőék.
Ki is adtak néhány könyvet, például
Kocsi Csergő Bálint: Magyar vértanúk
nyomában c. könyvét. Ezeket azonban
egyházi vonalon terjesztették, a hivata-
los könyvkereskedelemben nem voltak
ismertek. Szíj Rezső bekapcsolása, aki
református lelkész volt, ezért is volt
célszerű. Ketten csináltuk a kiadót ez-
után. Első könyveink 1946 kará-
csonyára jelentek meg. Viszont sem
rövid, sem hosszú lejáratú hitelt nem
kaptunk, pedig Nagy Ferenc közben-
járt a pénzügyminiszternél.

Közben barátainkat, Arany Bálintot,
Fáy Aladárt, Fitos Vilmost, Hamza
Andrást letartóztatták a Magyar Kö-
zösség nevű összeesküvésben való
részvétel miatt, amiről mi azt sem tud-

tuk, hogy eszik-e vagy isszák. Felmor-
zsolták a Parasztszövetséget is. Többen
emigráltak, másokat pedig bebörtönöz-
tek. 1948-ban pedig beállamosítottak
mindent, így megszűnt a kiadónk.

A Misztótfalusi kiadónak rövid, 3
éves tevékenysége alatt 25 önálló mű-
vet jelentetett meg. Kiadtuk többek
között Kovács Imre Néma forradalom
című igen jelentős művét, amelynek
első, 1937-es kiadását elkobozták.
Megjelentettem Szabó Pál Dózsa-regé-
nyét, A nagy temetőt, Veres Péter Húsz
év és Szűcs Sándor Pusztai krónika c.
munkáját.

A kommunista hatalomátvétel után

szétszóródott a társaságunk. Ki ide, ki
oda került. Én az ötvenes években az
egyik budapesti Közért Vállalat fő-
könyvelője lettem, egészen nyugdíjaz-
tatásomig. Nyugdíjaskoromban aztán
újra az irodalommal foglalkozhattam.
1983-ban Németh László munkáihoz
készítettem Mutatót. Ez a Szegedi So-
mogyi Könyvtár kiadásában jelent
meg. Aztán a Petőfi Irodalmi Múzeum
kiadta a Németh László bibliográfián-
kat, amelyet Kovács Zoltánnal együtt
állítottam össze. Csornán 1987-ben és
1988-ban Szíj Rezső bibliográfiámat,
és Erdélyi József írásainak Mutatóját
adták ki. Saját kiadásomban megjelen-
tettem a Szabó Dezső írásai című füze-
tet. Ebben a címek és lelőhelyek van-
nak sorrendben. Budai Balogh Sándor-
ral - aki harminc évig Szabó Dezső-
kutató volt - megcsináltuk az 5200
tételből álló Szabó Dezső-bibliográfi-
át. A Petőfi Irodalmi Múzeum évről
évre halogatja a kiadást.

A Szenei Molnár Társaság 1993-
ban kiadta a Kovács Imre-bibliográfiá-
mat, '94-ben pedig a Kovách Aladár-
bibliográfiát. Most a napokban, ugyan-
ez a kiadó jelentette meg Egy könyvki-
adó emlékei című munkámat, amely-
ben részletesen beszámoltam kiadói te-
vékenységemről.

A dunakeszi Németh László Általános Iskolában. Hartyányi István, Beké
Kata, Németh Magda és az iskola igazgatója.


