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Márton László új regénye nem egy könyv, hanem bámulatos módon mindjárt 
kettő ; egy német, Die Überwindlichen, és egy magyar, Két obeliszk címen. S ami 
még ennél is bámulatosabb, mindkettőt egyazon szerző írta, azaz mindkettő 
eredeti, jóllehet okkal tekinthetők akár egymás fordításainak is. A két könyv 
ugyanazt a történetet meséli el, de természetesen másként szól a századfordu-
lós Bécs irodalmi életében járatos (ha ugyan járatos) német-osztrák, és más-
ként a magyar olvasóközönséghez. Tegyük hozzá, a Christian Thanhäuser fa-
metszeteivel gazdagon illusztrált két kötet másként „működik”, ha valakit ki-
zárólag az elbeszélés, és megint másként, ha elbeszélés és kép kapcsolata is 
érdekel. Mindenekelőtt azonban a két könyv két különböző tárgy. A magyar 
kötet a Kalligram Kiadót, a német Christian Thanhäusert dicséri.

Az október 26-án a Ráday utcai 2B galériában rendezett könyvbemutatót 
ezért a szervezők egyúttal kiállításmegnyitónak is szánták. Vagy fordítva. Az 
egybegyűlteket Márton László senkihez és semmihez nem hasonlítható tem-
póval és leleménnyel vezette be a két könyv, a két nyelv és a két médium pár-
huzamos univerzumaiba. A bemutató-megnyitó végére a kiállított tusrajzok 
és fanyomatok sűrű vonalhálói a közönség fejében szépen egymásba képe-
ződhettek az író elbeszélői világának labirintusaival.

Másnap a könyv grafikusával és osztrák kiadójával, Christian Thanhäuserrel 
beszélgettem.
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 Azon művészek közé tartozol, akik egész életüket egy helyen élik le, közben még-
is a fél világgal kapcsolatban állnak. Ez hogy fér meg egymással ?

Ottensheimban születtem a Dunánál, családom az egykori hajómesterházban élt. 
Vidéken laktunk, de a dunai hajóforgalomnak köszönhetően mégis összeköttetés-
ben álltam számomra akkor még ismeretlen országokkal.
 Miféle ház a hajómesteré ?

Egészen pontosan magam se tudom, mi lehetett a hajómester feladata. De a kö-
zépkorban Ottensheim is a dunai sóút egyik állomása volt. Azt hiszem, a hajómes-
ter ellenőrizte a hajókat, itt rakodták át a sót, vagyis ahogy akkor hívták, a fehér ara-
nyat, amit aztán vittek tovább Csehországba. Persze Ottensheimet érintő kereske-
delem nem volt azért annyira jelentős, mint a Passauból Csehországba vezető „ara-
nyút”, mindenesetre itt is sót rakodtak, és a ház alsó szintjén tároltak is, ezeket az 
alsó részeket pedig árvízkor elöntötte a víz. Nagyon régi ház volt, az alsó szintek le-
hettek vagy 500 évesek. Zegzugos épület volt, lakott ott mindenféle szerzet, bolon-
dok is, volt egy skizofrén, egy, aki halat sütött, egy másik meg mindig faragott, csu-
pa peremre szorult egzisztencia. Ilyen házakat amúgy már csak könyvekből isme-
rünk. Én 20 éves koromig ebben a házban éltem. A ház is, a Duna is fontos volt.
 A ház közvetlenül a Dunánál állt ?

Igen, sőt olykor – árvízkor – a Dunában. Nemcsak lefelé és felfelé mentek hajók, 
de a folyó fölött kifeszített drótkötél segítségével a túlpartra is járt komp. Meg aztán 
az a sokféle hajózászló, el se tudok képzelni ennél jobb helyet egy gyereknek. Gye-
rekkoromban nemigen kaptam választ a kérdéseimre, nem volt senki, aki Magyar-

országról vagy Csehországról meséljen, hacsak nem 
számítom a nagyapámat, aki Sziléziából származott. 
Máskülönben olyanok voltak ezek az országok, mint-
ha nem is léteznének, pláne a kommunizmus alatt.
 Melyikbe jutottál el először ?

18 évesen a frissen szerzett jogosítványommal egye-
nesen Prágába utaztam, akkoriban Kafkával foglalkoz-
tam. Nem sokkal később jött Magyarország. Ide egy-
szerűbb volt vízumot szerezni. Aztán ott voltak azok 
a csodás, hosszú vonatok, a mesebeli étkezőkocsikkal 

– volt olyan, aki csak ezért az étkezőkocsi-élményért 
jött Magyarországra. Micsoda pincérek ! A finom éte-

lek ! Hazafelé azután jöhetett a barack (nevet), az egész étkezőkocsi barackot ivott ! 
Persze olcsó volt. Én akkor fiatalemberként otthon még nem engedhettem meg ma-
gamnak, hogy vendéglőbe járjak. Mindennek a tetejébe pedig ott voltak az antikvá-
riumok – itt és Prágában, tele német könyvvel !
 Mikor kerültél személyes kapcsolatba magyarokkal ?

Kezdetben egyáltalán nem voltak kapcsolataim, az ember akkoriban nem tudhat-
ta, különösen Csehszlovákiában, hogy nem árt-e esetleg azoknak, akikkel kapcsolat-
ba kerül, nem figyelik-e meg. Aztán ’89 után gyors egymásutánban egyre több ma-
gyar ismerősöm lett. Márton Laci volt az első. Vele úgy 25 éve a vilenicai fesztiválon 
[szlovéniai nemzetközi irodalmi fesztivál] ismerkedtem meg, ő volt az első magyar 

kapcsolatom, de ott ismerkedtem meg Balla Zsófiá-
val is. Lacival ebédnél egy asztalnál ültünk, és mind-
járt beszédbe elegyedtünk, nem sokkal később pedig 
meg is látogattuk egymást. Ő később ösztöndíjasként 
is járt Ottensheimban.
 Hogyan kell elképzelni ezt az ottensheimi ösztön-
díjprogramot ?

Ez az egész a boszniai háborúval kezdődött. Sok író, 
írónő menekült. Nekik akartam átmeneti szálláslehe-
tőséget biztosítani, de nem kaptam rá pénzt a felső-
ausztriai tartománytól. Gyanús volt nekik a dolog, tar-
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tottak tőle, hogy a végén még valami kolóniaféle lesz 
ebből. De amikor letettem az asztalra egy koncepciót, 
miszerint olyan embereket hívok meg, akikkel közben 
egy könyvön dolgozunk, igen, ez volt a döntő mozza-
nat, a könyv, akkor viszonylag nagyvonalúan hajlan-
dóak voltak támogatni. Addigra a  boszniai Dževad 
Karahasannak már késő volt, ezért a fiatal prágai köl-
tővel, Petr Borkoveccel indítottunk. Terveink szerint az 
ösztöndíj afféle ugródeszka volt a nagyobb kiadók felé.
 Az ösztöndíjasok Ottensheimban is laknak ?

Igen, egy panzióban. Régen volt egy szép szobánk 
közvetlenül a Dunánál, most az ottensheimi vásártéren, a Mühlviertel [ausztriai 
Malomnegyed] legrégebbi vásárterén van egy helyes kis szállásunk, ahová minden 
évben egy ösztöndíjas jöhet négy hétre, persze az is előfordul, hogy nem jön senki. 
Ez mindig a kapcsolatoktól függ. Békén hagyjuk őket, a munkájukkal foglalkozhat-
nak, de sokszor átjönnek a műhelybe, nálunk esznek, vagy használják a könyvtára-
mat. Van, aki kész tervvel jön, van, aki hagyja, hogy a hely inspirálja.
 Hogyan választod ki az ösztöndíjasokat ?

Valahogy mindig magától adódott.
 A megjelent Edition Thanhäuser sorozatból izgalmas, szerteágazó kép rajzoló-
dik ki. Cseh író, aki németül ír, osztrák, aki sokat fordít szlovénból és az év felét 
Szlovéniában tölti, német költőnő, aki magyar címet ad a verseskötetének.

Ez nem program, hanem így alakult.
 Ezek a könyvek gyönyörű, kézbe vehető tárgyak…

Nem a piacra gyártunk, ezért sok mindent ki tu-
dunk próbálni. És sokszor épp a kísérletek nagyon jól 
működnek utóbb a piacon is. Jaroslav Rudiš például 
korábban inkább regényt írr, de összeállítottunk ve-
le egy kötetet a rövidebb szövegeiből. Nagy sikere lett. 
Most jelenik meg egy regénye is németül. Ehhez kere-
sett anyagot, és én beutaztam vele Dél-Csehországot. 
Az egyik jelenetben valaki bemászik a Bad Ischl-beli 
császári villa kertjébe. Volt Bad Ischlben egy ismerő-
söm, őt kérdeztük meg, hogyan lehet titokban bejut-
ni a parkba, s ez aztán beépült a regényébe.
 Segítesz az íróknak elképzelni, amit írnak ?

Van, akinek igen, mert így adódik, van, aki kész tervvel jön, és nem tart igényt az 
együttműködésre. Kivel hogyan, nincsenek megkötések, kivéve azt az egyet, hogy né-
hány hónap múlva legyen egy szöveg az asztalon, amit le tudunk fordítani németre.
 Azaz szerzőkkel dolgozol, és fordítókkal. És mi a te szereped ? Te tervezed a köny-
vek külső megjelenését ?

Igen, és ebbe most már a nagyobbik fiam is bekapcsolódott. Halléban, Gie bichen-
stein várában tanul kiadói dizájnt, ebből következően egészen más lehetőségei van-
nak, és nagyon sokat segít nekem. Én inkább kézműves vagyok.
 Mondtad, hogy Ottensheimban a Duna maga is inspiráló erő. A te művésze-
tedben mennyire van jelen a folyó ?

Sokszor bejártam a Duna mentét Passau és Bécs között. Aztán Karl-Markus Gauß-
szal, akit régóta ismerek, és akivel többek közt a folyó is összeköt, csináltunk közö-
sen egy Duna-könyvet. A Haymon Kiadó kért tőlem egy kötetre való grafikát. De 
engem ez nem érdekelt, nem tudok mit kezdeni a könyvvel, ha nincs benne dialó-
gus. Ezért amikor már többé-kevésbé megvoltam a képekkel, megkérdeztem Karl-
Markust, nem írna-e hozzá előszót. Neki is megtetszett az ötlet, és végül egy dunai 
ábécét ír a képeimhez. Ehhez persze én végigrajzoltam a Dunát Bécstől a Deltáig, 
jóformán csak éjszaka. Borzalmasak a dunai turistahajók, de én épp egy ilyenre vál-
tottam jegyet – teliholdkor. Az volt az előnye, hogy nagyok voltak az ablakok, és 
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jól lehet a kabinban rajzolni. Éjszakánként rajzoltam 
holdfénynél, a szem gyorsan alkalmazkodik.
 Karl-Markus Gauß-szal közös munkád, a Lefe-
lé a Dunán, igazi folyamkönyv. A folyó ugye maga 
a folyamatosság, hiszen minden rendelkezésre álló te-
ret kitölt, a könyv ezzel szemben nagyon izgalmasan 
használja a töredezettség alakzatait. A szöveg mind-
untalan megszakad, a két médium, a kép és a szöveg 
viszont szinte egymásba „folyik”. Karl-Markus Gauß 
is megtette a maga dunai utazását ?

Ő már elég jól ismerte a Dunát, én viszont nemcsak 
a hajóútra vállalkoztam, hanem utána még jártam kocsival a Vaskapunál, Galaţiban 
és Moldáviában is, hogy alaposabban szemügyre vehessem a tájat, a partot. Moldá-
viában azután a mellékfolyók völgyét is beutaztam. A Szeret gyönyörű, vad folyó, 
Bukovinában ered. Nekünk Ausztriában fogalmunk sincs a Duna mellékfolyóiról, 
a Drávát még csak-csak ismerjük, de azon túl semmit. Ezekről a folyókról akár kü-
lön-külön is lehetne könyvet csinálni. Az olaszországi Tagliamentóról ugyancsak… 
Esther Kinskyvel tervezzük, akinek arrafelé van háza. A Tagliamento az egyik utolsó 
vad hegyi folyó az Alpokban. Ezek hosszú távú tervek. Engem maga a folyó mint táj 
érdekel, az élet a folyó mentén. Nem a látványosságok, hanem az a táj, amin a leg-
több ember áthajt, mert úgymond valami szemrevalóbbat keres. Ilyen volt például 
Batonya Esther Kinsky vagy a lüneburgi puszta Arno Schmidt számára.

 Nagyon nem szokványos életút a tied. Ott élsz és 
dolgozol, ahol születtél. Sok művész, ahogy eltávo-
lodik a hagyományos életmódtól, inkább a nagyvá-
rosokat választja. Ez nálad egészen másként alakult.

Nem csatlakoztam egyetlen művészcsoporthoz sem, 
ki nem állhatom a művészeti vásárokat, ha, akkor már 
inkább könyvvásárokra járok, ezáltal a barátaim is in-
kább írók vagy tudósok, geológusok vagy bogarászok. 
Most épp Thomas Machóval, a bécsi IFK vezetőjével 
utazgattam Vorarlbergben, sokat beszélgettünk, ő ír-
ta az utószót Laci könyvéhez is. Azt az intézetet, ame-
lyet ő vezet, nagyon szeretem, fantasztikus hangulata 

van, sokféle tudós, sok izgalmas téma, mindenki mással foglalkozik, ezért nincs is 
konkurenciaharc. Nagyon szeretek oda járni.
 Mikor és hogyan kezdtél el írókkal együtt könyveken dolgozni ?

1988-ban adtam ki először egy kis füzetet. Az apropóját az adta, hogy Christian 
Steinbacherrel közösen szerveztünk egy anagrammaszimpóziumot Ottensheimban. 
A  résztvevőknek összeállítottam a  hely történetéről egy rövid anyagot, összetűz-
tem, egészen primitív kis dolog volt, kísérlet arra, hogy a hontörténetet kicsit más-
ként prezentáljam, s ez annyira tetszett mindenkinek, hogy bátorítottak, folytassam.

Az első igazi könyvet H. C. Artmann-nal közösen csináltam. Akkor már több-
ször szerveztem neki felolvasást Ottensheimban, összebarátkoztunk, együtt utaz-
gattunk, legendás szülőhelyét, St. Achatz am Walde-t kerestük, ami, mint ismere-
tes, nem található a térképen, inkább csak hangulat. [A kitalált szülőhely tényével 
H. C. Artmann sikeresen magára haragított egy alsó-ausztriai hivatalnokot, aki en-
nek nyomán ellenezte, hogy költészeti díjat kapjon.]

Egyszer azzal jött, hogy talált a régi papírjai közt egy huszártörténetet az ötvenes 
évekből, amit még soha nem adott ki. Az első oldal sűrűn tele volt gépelve, a má-
sodik oldalon a történet egyetlen szóval, egy „és”-sel ért véget. Úgy gondolta, így 
kellene hagynunk, mert már maga sem emlékszik, mit is akart pontosan. Az volt 
a kívánsága, hogy régi schwabacher betűket [bizonyos típusú gót betűket] használ-
jak. A fametszeteket mindig nagyon szerettem, de akkoriban még nem voltak betű-
im, a műhelyem sem volt még úgy felszerelve, mint ma. Később fölfedeztem, hogy 
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a schwabacher betűk maguk is a fametszetekből származnak. Fogtam, és fából fa-
ragtam ki a betűket, mindig készen rá, hogy ha elrontom, az egész sort újrafaragom. 
500 órámba tellett. Ilyet az ember életében egyszer csinál, magam is kíváncsi voltam, 
meddig bírom türelemmel. Aztán a kész mappákkal elmentem a frankfurti könyvvá-
sárra, és én voltam a szenzáció. Itt egy őrült Ausztriából a Gutenberg előtti formáival !
 Ma, amikor attól félünk, hogy hamarosan nem lesz könyv, hogyan lehet ez a – 
mint mondod – Gutenberg előtti forma sikeres ?

Mára teljesen elveszett a könyv haptikus minősége. Mert ha egy könyvet 5000 
példányban hoznak ki, akkor azt nem lehet merített papírra nyomtatni, a kereskedő 
elvárja, hogy műanyagba fóliázva, vonalkóddal ellátva kapja meg a könyveket. Erre 
nekem például nem kell tekintettel lennem 300-500 példány esetében. Jobb papírt 
tudok használni, ki tudom találni a borítót, a kis példányszám pedig azt is jelenti, 
hogy a könyvek hamar elfogynak. Ami nálam kis példányszámban sikeres, az utána 
egy nagyobb kiadónál nagy siker is lehet. Van saját standom a lipcsei könyvvásáron, 
vannak, akik kimondottan ezekért a könyvekért jönnek, újságírók, de kereskedők is.

Főleg Németországban van egy sor új alapítású könyvesbolt, ezek pont az ilyen 
könyveket keresik. Kicsit olyan ez, mint egy biobolt és a nagy szupermarketek vi-
szonya. A  szupermarketekben minden kicserélhető, nincs helyi termék. Viszont 
a bioboltokban, magánkereskedőknél az emberek hajlandók többet kiadni cseré-
ben azért, hogy jobb minőségű, különleges árut kapjanak. Akik célzottan hozzám 
jönnek, azok nem a sikerkönyveket keresik.
 Márton László a könyvbemutatón azzal indított, hogy nem folytattad a csalá-
di hagyományt, nem boltos lettél, hanem művész. 
Ugyanakkor a magad módján mintha nagyon is foly-
tatnád ezt a hagyományt. Hiszen úgy dolgozol, mint 
régen a manufaktúrák.

Igen, amikor a szüleim üzletében dolgoztam, volt 
alkalmam megtanulni ezt a logikát, azt biztosan meg-
tanultam, hogy mit ne csináljak… Például, hogy nem 
szabad elveszítenem az áttekintést. A lényeg, hogy nem 
csinálok sokat, évente 2-3 könyvet. Azontúl illuszt-
rálok, persze. De nem szeretnék évente 40-50 köny-
vet kiadni, és a  végén azt se tudni, mi van a  köny-
vekben. A kiadóknak nagyüzemben kell termelniük, 
hogy meglegyen a piaci részesedésük. Sokszor már a terjesztők döntenek arról, ho-
gyan nézzen ki egy könyv. A legtöbb kiadó egyfelől beleszól az író dolgába, másfe-
lől retteg a terjesztőtől.
 Valamiféle belső logika szerint sajátítottad el a rajzolástól a fametszetek készí-
téséig a különféle kézművestechnikákat ?

Mindennap rajzolok, ez gyakorlás is, mindig van nálam jegyzetfüzet, olyan ez, 
mint amikor valaki hangszeren játszik. Nagyon oda kell figyelnem, hogyan vetem 
papírra, amit látok, rajzolni egészen más, mint fényképezni, s amit az ember egy-
szer lerajzolt, arra másképp is emlékszik. Ha úton vagyok, ceruzával rajzolok, utána 
otthon abból tus- vagy tollrajzot készítek, szép régi acéltollakkal, többnyire kiseb-
beket, A4-es papíron.
 A könyvnyomtatást később tanultad ?

Nem, szinte párhuzamosan. H. C. Artmann hozott 
össze Berlinben kreuzbergi nyomdászokkal, egy igazi 
anarchista társasággal. A ’90-es évek elején Kreuzberg 
még afféle biotóp volt, aztán amikor leomlott a fal, egy-
szer csak a város közepén találták magukat, nem tud-
ták többé kifizetni a bérleti díjakat, és abbahagyták. 
Tőlük sokat tanultam. Persze rendesen ittak.
 … azt is megtanultad tőlük, miként éld túl a „ren-
des” ivást ?
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[nevet] Ilyen idők jártak, egész éjjel fenn voltunk. Két hét múlva mondták, hogy 
na, te most már magad is eligazodsz.
 Szóval az undergroundtól tanultad a könyvnyomtatást ?

Igen. Nem az volt a céljuk, hogy tökéletes könyveket csináljanak, hanem hogy 
a meglévő anyagokból valami szépet hozzanak létre. Nem volt pénzük, nem tudtak 
új eszközöket venni, a műhelyek a régi nyomdáktól vették át az anyagokat. Viktor 
Otto Stomps kreuzbergi nyomdájának második generációja volt a tanítómesterem, 
Günter Bruno Fuchs, Kurt Mühlenhaupt [berlini festők, költők].
 Ők is kiadtak irodalmat ?

Hogyne. Gerald Bisingert például. Egyébként Bisinger volt az, aki összegyűjtöt-
te és kiadta H. C. Artmann verseit, azok elvesztek volna nélküle.
 A versek és képek hagyományosan összeférnek a verseskötetekben, de miként 
működik elbeszélés és kép együttese ?

A kép semmiképp sem illusztráció. Az unalmas volna. Ha egy süveges, szakállas 
fejedelemről van szó, akkor én most rajzoljak oda egy nagy szakállú férfit ? Semmi 
szükség rá. Inkább a hangulat számít. Többnyire sokkal több képet csinálok, mint 
amennyi azután a kötetbe kerül. Lehet válogatni.
 Adalbert Stifter és Karl Kraus foglalkoztatott az elmúlt években. Stifter ma-
ga is sokat írt tárgyakról, gyűjteményekről, helyszínekről, adja magát, hogy őt il-
lusztrálni kell. De Karl Kraus, a szatirikus egészen más típusú író, az ő szövegei-
hez mintha nem lehetne képeket hozzáképzelni. Vagy talán mégis ?

A Kraus-szövegek mellé képeket rakni valóban furcsa volna, erre nem is vállalkoz-
tam. Pontosabban, amikor nemrég Albániában utaztam, és meglátogattam a bünte-
tőtáborok helyszíneit, ahol Enver Hodža idejében embereket tartottak fogva, nem 
tudtam aludni, és rajzolni kezdtem. Akkor épp Karl Kraus nálam lévő Harmadik 
Walpurgis-éj című művébe rajzoltam bele az élményeimet, de persze csak a magam 
kedvére, a saját példányomba. Lehet, hogy ebből később még csinálok valami. De 
semmiképp nem szeretnék úgy illusztrálni, mint azt a 19. században tették.
 Nemcsak hozzád jönnek emberek, hanem te is odafordulsz másokhoz, kapcso-
latokat teremtesz emberek, országok, művek és művészeti ágak között.

Nagy privilégium, hogy a munkám során külön-
féle hátterű emberekkel működöm együtt, és még ha 
régóta ismerem is őket, mint Lacit, az évek során ak-
kor is egyre újabb dimenziókkal gazdagodnak ezek 
a kapcsolatok. Sokfelé járok, közben mindig rajzolok. 
Jövő héten Duinóba megyek, kicsit dolgozom, kicsit 
turistáskodom, Rilke nyomdokain [elneveti magát].
 Aki bizonyára nem köszöni meg, amit Márton 
László Kraus-könyvében kap. De térjünk vissza a szü-
lőföldedre. Ottensheim hogyan reagál rád ?

Vannak, akik becsülik a munkámat, sokan tudomást 
se vesznek rólam. Ennek van egy nagy előnye. Békén 

hagynak, turistákra amúgy se vágynék. Persze bárki meglátogathatja a műhelyemet 
előzetes egyeztetés alapján, de nem akarok látványossággá válni olyan emberek szá-

mára, akiket nem érdekelnek a könyveim.
 A feleséged a helyi iskola igazgatója.

Igen. A helyi elemi iskolában a gyerekek legalább 
20 különböző nyelvet beszélnek, vannak menekül-
tek és migránsok, köztük magyarok is. Linz közel van.
 Jól tudom, hogy te is tanítasz a gyerekeknek fa-
metszést ? Ez volna számukra a közös nyelv vagy ta-
lán épp a közös nyelvtelenség ?

A gyerekek nagyon gyorsan megtanulnak németül, 
és [nevet] a mi dialektusunkat beszélik. De valóban, 
a rajzoláshoz nem kell nyelv. A fametszés sok minden-



71

ben segít nekik. Fantasztikus tapasztalatokat szereztem ezzel kapcsolatban. Rend-
szeresen járt hozzám egy kislány, akinek a papája leugrott egy hídról. A kislány úgy 
tudta, hogy motorbalesetben halt meg, de valamit azért sejtett. És megállás nélkül 
hidakat rajzolt, hidat minden elképzelhető változatban, ilyen hidat, olyan hidat, ja-
pán hidat, amilyet csak el tudsz képzelni. A tanítónője meg egyszer csak azt veszi 
észre, hogy jé, a gyerek megint beszél. Fél év kellett hozzá.
 Szóval a fametszés gyógyít ?

Persze. A legtöbb gyerek nagyon szívesen csinálja. Olyan dolgok kerülnek szóba, 
amire a tanórán nem jut idő. Mondjuk, olyan dolgokat rajzolunk, amik büdösek. 
Ma a gyerekek otthon szinte már semmit nem csinálhatnak, a lakások olyan ren-
dezettek lettek. A felnőtteknek alig van idejük a gyerekekre. Azelőtt volt, mondjuk, 
egy nagypapa, aki műhelyben dolgozott, most már ez sincs. Pedig nagyon sokat le-
het tanulni a gyerekektől. Nálam tilos a radír.

Az első rajz mindig a legjobb.
 Akkor maradjunk ebben ! Köszönöm a beszélgetést.   

Christian Thanhäuser (Linz 1956) : grafikus és könyvkiadó, vállalkozása bibliofil kiadványairól 
híres. Márton László német nyelven Die Überwindlichen, magyarul Két obeliszk címmel megjelent 
regényének osztrák kiadója és illusztrátora.

Király Edit (Budapest 1959) : irodalomtörténész, műfordító.


