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II. KÖNYVKIADÁS 

 
I. ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ 

 
 

4. Húsz év, 266 könyv, sajátos szellemi értékek, 
örök érvényű kincsek 

 
BEKE SÁNDOR: Az Erdélyi Gondolat az első 1989 után újonnan alapított romá-

niai magyar könyvkiadó: 1991 júliusában létesült Székelyudvarhelyen. Mit tart fontosnak, 
kiemelni valónak a 20 éves, s a 2011-es esztendőben a 250. (még pontosabban 266) könyvét 
is megjelentető lap- és könyvkiadó tevékenységéből? Megítélése szerint milyen sajátos szellemi 
értékeket adott a magyar könyvbarátoknak az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó? 
 

BERTHA ZOLTÁN: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, impozáns tevé-
kenysége révén — e sorok írása idején (2011 utolsó hónapjában) — a 266. kiad-
ványánál jár pillanatnyilag — ugyancsak az örök érvényű erdélyi sajátosságok tár-
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házát, enciklopédikus tudástárát bővítette elévülhetetlen kincsekkel (s így elé-
vülhetetlen érdemeket is szerezve, sőt halmozva) az utóbbi két évtizedben. A Sü-
tő András által olyannyira messze sugárzó jelképiséggel feldúsított fogalom, a sa-
játosság méltósága, a genius loci kap általa is markáns, karakteres önkifejeződést. 
Elég végigtekinteni a számtalan kitűnő művelődéstörténeti, néprajzi-népismereti, hely-
történeti, gyermekirodalmi és végtelenül sorolhatnánk, hogy még mi mindenféle 
műfajba sorolható könyvek seregén, hogy nyilvánvalóvá váljon mindenki előtt: a 
nemzeti önismeret szép- és szakirodalmának egyik megkerülhetetlenül fontos 
műhelyteremtő központja, rangos centruma és őrvára épült fel a kiadó által az 
elmúlt években. A sajátos szellemi értékek minden egyes könyvet külön jelle-
meznek, de együtt valóban lenyűgözően bizonyítják, hogy éppen olyan területe-
ket is be tudtak világítani, amelyek olykor a figyelem peremére szorultak. A szé-
kely népi humor felderítésének például nincs másik olyan gazdája, mint ez a ki-
adó, ez a vállalkozás. Személyesen én magam is gyűjtöm ezeket a köteteket, 
kezdve az elsőtől, Lőrincz György 1992-es riportkönyvétől. Elképzelhető az az 
öröm, amikor csaknem két évtized múltán, 2009-ben — az Erdély Magyar Iro-
dalmáért Alapítvány vezetőjeként, elnökeként — éppen ő adja át nekem a 
székelyudvarhelyi városháza csodálatos dísztermében a Hídverő-díjat, amelyet 
azelőtt Ilia Mihálytól Pomogáts Béláig és Görömbei Andrástól Szakolczay Lajo-
sig a kisebbségi, benne az erdélyi magyar irodalom kutatásának korformáló egyé-
niségei kaptak már meg. Ez a kitüntetés úgy ért tehát engem is, hogy még inkább 
a feladat, a felelősség átérzésére sarkallt. Hogy legalább figyelni kell minden ér-
demes erőfeszítésre, ahogy eddig is becses darabokként gyűjtöttem Nagy Olga és 
Cseke Péter, Komoróczy György és Murádin László, Lászlóffy Csaba és Kozma 
Dezső könyveit még a kilencvenes évekből, őrzöm a Székely Útkereső első gyűj-
teményét vagy Benedek Elek hajdani gyermekirodalmi lapjának, a Cimborának az 
antológiáját 1994-ből, a már emlegetett Lőrincz József ugyancsak itt megjelente-
tett Tamási-könyveit, hogy aztán a további számtalan moldvai, gyimesi, hétfalusi 
csángókról, a székely történelemről szóló kiváló szakmunka között legújabban 
például Ráduly János remeklése varázsoljon el: a Hozzád fohászkodom imában című 
öszeállítása (2009) kibédi népi imákból, ráolvasásokból, legendaballadákból, 
kántálóénekekből. A magyar archaikus népi vallásosság, az apokrif imádságok, az 
ősi szóbeli-énekes műfajváltozatok feltárásának legnagyszerűbb teljesítményei közé 
emelkedik ez a kötet — Erdélyi Zsuzsanna, Polner Zoltán, Tánczos Vilmos és 
még (kevés) néhányuk halhatatlan gyűjteményei mellé. Ráduly János egyébként is 
hatalmas szellemi-tudományos és áldozatos ismeretterjesztő életművével kápráztat el, 
amelyben a folklorisztika és a kultúrtörténet legváltozatosabb tájait járja be fáradha-
tatlan munkabírással, értékmentő tudatossággal. — Megint csak elképzelhető az 
az örömteli érzés, amelyben akkor részesültem, amikor a kiadó egyik 2005-ös kö-
tetében már én is tanulmánnyal szerepelhettem: Magyar író a huszadik században 
— Wass Albert (Sors és pálya) címmel Nagy Pál szerkesztett az újrafelfedezett író 
recepció-történetéből egy válogatást, s a régi írások (Dsida, Szabédi, Kiss Jenő, 
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Schöpflin, Beke György) és az újabbak (Pomogáts Béla, Medvigy Endre, Bogdán 
László, Sylvester Lajos és mások) mellé én is odakerülhettem, Wass Albert és a há-
borús fordulatok című áttekintésemmel. Mert hiszen ugyanúgy tartozik hozzá Wass 
Alberté is, mint minden magyar író életműve a teljes magyar irodalomhoz, s ha a 
kényszerű nemzeti önérzeti hiányok kevesbednek, csak örülhetünk. 

 
CSIRE GABRIELLA: Elfogult vagyok az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóval 

szemben is. Már jóformán indulása óta szerzőként, de szerkesztőként is közöm 
van a Székelyudvarhelyen működő, de az egész erdélyi magyar irodalmi és szel-
lemi élet tényezőjévé vált kiadóhoz. Amikor első ízben ajánlottam fel saját kéz-
iratomat a két éve létesült kiadónak, az intézet igazgatója, Beke Sándor nyitottsá-
gával, őszinteségével és bátorságával lepett meg. Ígéretét hamarosan valóra vál-
totta, és 1994-ben meg is jelentette — Fodor Sándor szerkesztésében — gyer-
mekirodalmi antológiámat, az Elek Apó Cimboráját, majd saját kezdeményezésére, az 
olvasói igény láttán, újra kiadta 2000-ben. Így kezdődött el az a gyümölcsöző együtt-
működés, amely — ha arra gondolunk, hogy az Erdélyi Gondolat fennállásának 
20. évfordulóját ünnepli — ma is tart. Ezalatt több mint húsz kötetem látott 
napvilágot ennél a kiadónál: gyermekeknek és ifjúságnak szánt mesék, mondák, 
karcolatok, novellák és meseregényekbe álmodott eposzok. S hogy milyen tágan 
értelmezi a magyar és a székely néphagyományokra fókuszáló kiadó az „erdélyi 
gondolatot”, akkor tapasztaltam igazán, amikor a szanszkrit, a kínai, a héber és a 
görög mítoszokba gyökerező köteteim előtt is teret nyitott. És ekkor még nem is 
szóltam arról, hogy a reménytelenség éveiben félbehagyott vagy fiókom mélyére 
süllyesztett munkáim sose jelentek volna meg könyv alakban a Beke Sándor ösz-
tönzése nélkül. 

Hadd tegyem hozzá: megszakítás nélkül foglalkoztam az elmúlt két évtized 
során verses-, mesés- és mondáskönyvek, néprajzi és történelmi kiadványok, an-
tológiák stb. szerkesztésével, s így módomban állt a kiadó mindennapi gondjai-
ban, de sikereiben is osztozni, átélni a csüggedés és a talpra állás időszakait. 
Mindez azért történhetett, mert egyet értek a Kiadó célkitűzéseivel, nemes szel-
lemiségével: a hagyományőrzéssel együtt járó kortárs irodalmi és kulturális érté-
kek feltárásával, és nem utolsó sorban azért is, mert teret nyitott a gyermek- és if-
júsági irodalom előtt. Az Erdélyi Gondolat színpompás borítólappal ellátott, 
gazdagon illusztrált gyermekkönyvei ma már bárhol megállják a helyüket. 

 
RÁDULY JÁNOS: Töprengtem — két-három napig is — a pompásan meg-

fogalmazott kérdéseken: mit tartok fontosnak (maradandónak?) a könyvkiadó 
tevékenységéből, illetőleg milyen sajátos szellemi értékeket adott az Erdélyi Gon-
dolat? Eszembe jutott: de hiszen én ezekről beszéltem már! Így történt: 2002. 
február 1-3-án Így kezdődött. 10 éves az Erdélyi Gondolat címmel vallomásszerű esz-
mefuttatást írtam egykori elgondolásaimról. A kiadóhoz elküldött anyagom végül 
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is nem látott napvilágot, így most puskázni tudok belőle, hisz megállapításaimat 
időszerűeknek érzem ma is. 

„1994-ben, tehát a könyvkiadó létének negyedik évében magam már »jövőbe 
néző könyvkiadónak« neveztem a vállalkozást, miközben vázolni próbáltam azt 
is, hogy milyen alapvető célkitűzésekkel vágott neki az egyáltalán nem könnyű 
feladatnak. Íme: »… a kiadó vezetősége roppant széles ölelésben gondolkodik: 
szeretné átfogni, és persze, közölni, a romániai magyar irodalom, történelem, 
szociográfia, nyelvészet, művelődéstörténet, néprajz stb. legfrissebb eredmé-
nyeit« (Székely Útkereső, V. évf., 1-2-3. szám). Ma már nyugodtan leírhatjuk, hogy 
a vállalkozás, az elképzelés teljes mértékben megvalósult. S külön öröm, hogy a 
mennyiségi összetevő mellett a minőségi „szféra” is erősíti a kiadói eredmények-
ről mondottakat (…) Az együttműködés, az együttgondolkodás elmélyítését szol-
gálta az is, hogy »fölvállalta« a kiadó által megjelentetett könyvek egy részének 
recenzálását, kritikai »átfutását«. Az erőpróba a magam számára is sok tanulság-
gal járt. Írtam — többek között — Nagy Olga, Beke Sándor, Ábrahám János, 
Lőrincz György, Csire Gabriella, P. Buzogány Árpád, Zsidó Ferenc könyveiről, 
miközben — ha néha csak egy-egy odavetett mondattal — a kiadói bátorságról 
is szóltam. (…) Most úgy látom, hogy az Erdélyi Gondolat is ott »fényeskedik« 
az összmagyar kiadói törekvések vonulatában, le nem írhatóan, meg nem semmi-
síthetően. Mert a kimondottan szépirodalmi könyvek mellett publikálta azokat is, 
amelyek az erdélyi magyarság szociális érzékenységgel telített életformájáról, életvi-
teléről hoztak hűséges tájékoztatást. Gondolunk itt az önéletírásokra, a néprajzi-
népköltészeti gyűjteményekre, a helytörténettel foglalkozó monográfiákra. Ezek 
forrásértékét a futó idő — minden bizonnyal — gyarapítani fogja. 

Végezetül hadd kanyarodjam vissza — még egyszer — az úgynevezett »szubjek-
tív« megnyilatkozáshoz, s írjam ide, hogy a továbbiakban még mit is szeretnék, 
mire vágyom. Sok egyéb mellett főleg arra, hogy a kiadó helyiségeiben, szobáiban 
ezután is érezzem magam »otthon«, s járjon át — akárcsak eddig — a »védett-
ség« tudata. Együttmunkálkodásunkat pedig éltesse, táplálja a kölcsönös meg-
értés nemes szándéka.” 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Elsősorban a néprajzi és helyismereti kiadványok 

sokaságát emelném ki, amelyek maradandó értéket képviselnek, akárcsak az 
utóbbi évek gyermekirodalmi kiadványai. Olyan szerzők munkáit, akiket bizo-
nyos szakmai körök vagy kiadók örök hallgatásra ítéltek volna. 

 
ALBERT-LŐRINCZ MÁRTON: Az Erdélyi Gondolat legfőbb erényének 

a lokális törekvést tartom. A lokális irodalmat katalizálja, a helyi szerzőkre alapoz, 
de nem a provincializmus szellemét részesíti előnyben. A nagy, egyetemes prob-
lémák vetületébe helyezett irodalmat részesíti előnybe, amely a tágabb értelembe 
vet hely szellemét, az erdélyiséget hordozza. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadót 
nem a kommersz, nem a profitszerzés dirigálja (ez sem elhanyagolható, nyilván), 
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hanem mindenek előtt a székelyföldi alkotók (beleértve a névtelen közösségi al-
kotásokat is) irodalmi produktumainak közkincsé tétele. Nem oktat ki, de tanulni 
lehet belőle, nem mondja ki a tuttit, de kiolvasható a közösség által is óhajtott és 
elvárt életmodell, nem erőlteti a modern és posztmodern divatkánont, de idősze-
rű értékeket és elveket képvisel, nem bunkóz agyon, ha megrezdül benned a táj 
vagy a szülőföld szeretete (örök identitáserősítő értékek azok), nem veti el azt, 
ami elődeinknek fontos volt, de nem él vissza velük. Szóval, én a magunkénak 
érzem. Ez az igazi értéke. A szerzők is magunkfélék, akik a hagyományok tiszte-
letét úgy kezelik, mint szüleik sírját az utódok. Az Erdélyi Gondolat-könyvek ki-
emelt erényének a székely-magyar hagyománytisztelést, a hagyományápolást és 
hagyomány átörökítését tekintem. Hogy miért fontos a hagyományápolás? Csak 
azért, hogy nehezebben sodorjon el a világ uniformizáló szele, hogy ragaszkodni 
tudjunk saját másságunk értékeihez, hogy a felöltött overall (formavilág, divat-
trend) testünkre legyen szabva, ne idegen méretekben lötyögjön rajtunk, hogy 
Tamásival szólva otthon érezhessük magunkat a világban.  

 
BARABÁS ISTVÁN: A válasz benne van a kérdésben: az Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó legnagyobb teljesítményének azt tartom, hogy húsz év alatt meg-
jelentetett több mint 250 címet. És nem ponyvát, pornót, pártpropagandát, cso-
datevő reklámot, hanem Benedek Eleket, Orbán Balázst, Tamási Áront, Wass 
Albertet, Sütő Andrást, jeles hazai történészeket. Volt év, amikor kéthetente je-
lent meg könyve, a maroknyi kiadói közösség mégis tudta tartani az iramot és a 
minőségi mércét — ennél többet-jobbat róla mit lehetne mondani? 

 
BUKSA ÉVA-MÁRIA: Gutenberg óta (1453) a könyvnyomtatás a művelő-

dés forrása és feltétele is. A könyvnyomtatás és könyvkiadás a különféle nemze-
teknél eltérő idő- és térbeli dimenziókban jelentkezik. Nekünk, magyaroknak, ezt 
a korszakalkotó eseményt a Mátyás udvarában 1473-ban meginduló Hess 
Andreas-féle nyomda jelentette. Az első nyomtatott latin nyelvű könyv megjele-
nése magyar földön olyan mérföldkő, mely hatalmas távlatokat nyitott az ismere-
tek, a tudás elsajátításának útveszőiben. Erdély földjén Szeben (1529), Brassó 
(1535) után 1551-ben Kolozsváron megkezdi működését a Hoffgref-Heltai féle 
nyomda, amely Heltai Gáspár magyar nyelvű műveinek megjelentetése révén 
rendkívüli jelentőségű az egységes magyar nyelvhasználat, illetve helyesírás kiala-
kítása terén. Azóta 461-szer köszöntött be a tavasz Erdély földjén, és napjaink-
ban a 21. század első évtizedeiben számos könyvkiadó szolgálja nemzeti kultú-
ránk megőrzését, a művelődni vágyó Olvasók ezreinek szellemi táplálékot nyújt-
va. 

A Székelyföldön ősi hagyományaink megőrzésének és átörökítése igényének 
kielégítését vállalták fel az ott működő könyvkiadók. Udvarhelyszék központjá-
ban Székelyudvarhelyen a rendszerváltás utáni illúziókat ébresztő légkörben 
Beke Sándor, az ifjú költő merész lépésre szánta el magát: Erdélyi Gondolat né-
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ven (már a név is sokat sejtető!) 1991-ben könyvkiadót létesített! Az első két év, 
érthető okokból, igen szerény. 1994-től kezdődően az évi 7-8 kiadvány a jel-
lemző, de 2000-ben, a Millennium évében már 17 könyv látott napvilágot. Ez-
után egyre növekedett a kiadott könyvek száma. Csúcsteljesítménynek tekinthet-
jük 2001-ben a 25 kiadványt, majd 2008-ban a 29, 2009-ben a 25 és 2010-ben a 
23 kiadott könyvet. Tulajdonképpen 20 év terméséről beszélünk, ami átlagban 
évi 13 könyvet jelent. És örömmel állapíthatjuk meg, hogy a mennyiségi ugrás 
nem ment a minőség rovására, sőt! Tehát beigazolódott: Beke Sándor nem illu-
zórikus álmokat kergető terveket szőtt, hanem a realitást, a helyzetet és igényt 
mérlegelve, felelősségtudattal tervezte meg távlatokba mutató, „messzemenő” 
céljait, utat nyitva az elismert erdélyi szerzőknek és pályakezdő tollforgatóknak 
egyaránt. Természetes, hogy ebben nagy segítségére volt és van az a tíztagú, ki-
tűnő szerkesztőbizottság, melynek köszönhetően egy olyan szellemi műhellyé 
vált, amely elismerést, — túlzás nélkül állíthatjuk — tekintélyt vívott ki magának 
nem csak szűkebb pátriánkban, de Magyarországon is. Könyvei, kiadványai az 
anyaországi könyvtárak polcainak állományát gazdagítva hirdetik az erdélyi szel-
lem, az erdélyi gondolat nagyszerűségét… 

Az immár nagykorúvá vált Erdélyi Gondolat Könyvkiadóról ma — közel 21 
év távlatából — elmondhatjuk, hogy hivatásának tudatában magas fokú szak-
értelemmel szolgálja Erdély földjén a közművelődést gazdag tematikai és műfaji 
változatosságot kínáló irodalmi alkotások, tudományos írások (tanulmányok, 
monográfiák, nyelvművelő és természetismereti művek), vallási tárgyú, néprajzi, 
valamint népköltészeti alkotások megjelentetésével. A több mint 250 szellemi 
termék sokszínűsége tükrözi a kiadói szándékot: könyvet adni kezébe a szépiro-
dalmi művek iránt érdeklődőknek, az Erdély természeti szépségeit, népi ha-
gyományait, népköltészetét megismerni vágyóknak, az ősi rovásírás és a mai 
nyelvművelés iránt érdeklődőknek, valamint nemzeti történelmünket jobban 
megismerni óhajtók részére. 

Ebben a társadalmilag, gazdaságilag és politikailag polarizált világban a 
székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó egy olyan szellemi fórum, mely 
méltán az erdélyi kortárs magyar irodalom és tudomány fókuszába került, és a 
Székely Útkeresővel, a Székely Útkereső Kiadványaival, valamint a 2009-ben indult 
Erdélyi Tollal erősítette értékteremtő jellegét. 

 
BALÁZS SÁNDOR: Az Erdélyi Toll című folyóirat és az Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó patronálásával megjelenő könyvek gyakorlatilag egyazon szerkesz-
tési koncepciót érvényesítik. Ezért az, amit az időszaki kiadványról elmondtam, 
vonatkozik a könyvkiadásra is. Beleértve a témaválasztás esetleges kibővítését, 
továbbá az egyes körökben suttogva vagy kevésbé suttogva elhangzó ejnye-
bejnyézésből — lehámozva erről a rosszindulatot — a megszívlelendő mondan-
dót. Egy valami azért mégis csak megkülönbözteti a folyóirat szerkesztését a 
könyvek megjelentetésétől: a kötetekben sokkal mélyebben beleszőhető a tudomá-
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nyos igény (nyilván akkor, amikor nem a szépírás vonzkörében készült a kézirat). 
Egy folyóirat ugyanis lehet akár elalvás előtti olvasmány (ez pozitív, nem negatív 
értékelés), a könyv azonban nem mindig ilyen, esetleg olyan tudományos érteke-
zés, amelyet inkább a könyvtárakban olvasnak. Érzésem szerint az Erdélyi Gon-
dolat Könyvkiadó nem azt a variánst választotta, hogy néhanapján szigorúan tu-
dományos szakelemzéseket is közre adjon. Ezzel nem kívánom megkérdőjelezni 
a köteteik szakmaiságát, csupán azt jelezem, hogy a megjelentetett művek szak-
tudományi igényességébe talán beleszövődik a szerkesztőktől származó (feltéte-
lezhető) ihletés, miszerint ez a médium a nagyközönségnek, nem pedig a szaktudo-
mányok beavatottjainak szól. Ezt a szerkesztői elvet aligha lehet megkérdőjelezni 
mindaddig, amíg a fogyasztói tábort a nagyközönségben jelölik meg. De azért el kel-
lene gondolkodni azon is, hogy perspektivikusan (tehát nem most) vajon ebből a 
médiumakcióból nem fog-e kinőni egy olyan formakeret, amely — nem valami-
lyen „Udvarhelyi Korunk”, vagy „Udvarhelyi Erdélyi Múzeum” formájában — 
teret biztosít a „vájtfülűeknek” szóló szakelemzések közlésének is, kielégítve ez-
zel mind a tömegkommunikálás, mind a specifikus tudományos érdeklődés igényeit. Per-
sze ez a jövő zenéje, ám ha ez a távlat már ma felvillan, el lehetne kezdeni az 
ilyen irányú építkezést azzal, hogy egy-egy ilyen, inkább a szakigényesebbeknek 
szóló tanulmánynak is teret biztosítanak. 

Végül a könyvkiadásukkal kapcsolatban ne kerüljem meg a személyes érde-
keltségemet. Köszönet a szerkesztőségnek, hogy kiadásra érdemesnek találta Köz-
napi filozófia című kéziratomat, amelyből részleteket közöltek a folyóiratban. Nem 
a személyem előtérbe helyezése miatt említek engem érintő ügyet, hanem azért, 
hogy ebből általánosabb mondanivalót bontsak ki. Van egy későbbi kérdésük: 
„melyek azok az erdélyi könyvkiadók, amelyek kiemelkedő eredményt mutatnak 
fel”, előre bocsátom: erre érdemben nem kívánok felelni. Sajnos, a szigorúan 
szubjektív megítélésem a különböző kiadókról igen vegyes, de ez csak rám tarto-
zik. Egyvalami azonban Önöket is érdekli: előfordulnak esetek, amikor egyes 
könyvszerkesztő közösségek — a szerzők véleménye szerint gyakran — önké-
nyes, nem tárgyszerű mérlegeléssel elutasítják kéziratok megjelentetését. Van, 
amikor az auktort nem sértő érveléssel, nem azért, mert „nem üti meg a mérté-
ket”, hanem mert úgymond nincs keret rá, nem tudjuk megpályázni, miegymás. S 
most visszakapcsolok az említett személyes vonatkozáshoz: magam is ezeken a 
vizeken eveztem, hiszen a most megjelenő írásomat az egyik kiadó azzal utasítot-
ta vissza, hogy közölhető, de nincs rá keret. Mindebből a tanulság: maradjanak 
meg továbbra is a saját értékelési rendjük mellett, ne befolyásolják önöket más szer-
kesztők, kritikusok. Az eddigi köteteik azt igazolják, hogy az igényesség nagyon 
is jellemzi munkálkodásukat.  

 
BÖLÖNI DOMOKOS: Nem tisztem fölmérni, hogy milyen sajátos szellemi 

értékeket adott a romániai magyar könyvbarátoknak az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, azt azonban minden különösebb elemzés nélkül is elmondhatom, 
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hogy a kiadó fő jellemzőjének azt a szívósságot tartom, amellyel fenn tudta tar-
tani magát a könyvkiadás és -forgalmazás fölöttébb zavaros világában. Mégis: az-
zal, hogy népszerű és nem túl borsos áron kínált könyveket hoz ki, olyan helyet 
talált a piacon magának, amely a drága könyveket csak távolról szemlélő kis-
pénzű olvasó számára is hozzáférhetővé teszi a nyomtatott betűt. Ez ma olyan 
érdem, amelyet nem lehet eléggé hangsúlyozni. 

 
DEMETER ATTILA: A válasz „kéz a kézben” jár az első három kérdésre 

adott válasszal, persze ennél is sokszínűbb. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
mind tematikailag, mint műfajilag rendkívül változatos világot tár elénk, és e vál-
tozatosságban pedig egyfajta egyensúlyteremtésre törekszik. Nagy hangsúllyal 
van jelen minden, ami Erdélyről és az erdélyi azonosságról, felfogásról, életvitel-
ről szól. A mérhetetlenül gazdag székely kultúra ismertetése, szétszórása a prózai 
és verses műveken, esszéken, publicisztikán keresztül nemcsak az országban, ha-
nem külföldön is jelentős olvasótábort szólít meg. És külön beszélnünk kell ar-
ról, hogy az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó szerzői szívesen vesznek részt ebben 
a munkában, hisz joggal érezhetik sajátjuknak e szellemi műhelyt. Ha e kérdésre 
egészen egyszerű, egyértelmű választ kellene adni, azt mondanám: az azonos-
ságtudat erősítése és ápolása a kiadó egyik legnagyobb erénye. 

 
MÁLNÁSI FERENC: 20 év alatt 250 könyv szinte hihetetlen mennyiség! Hát 

még akkor, ha a tartalomra gondolok! Történelmi, szociográfiai, biológiai, nyelv- és 
irodalomtudományi, néprajzi, népköltészeti stb. jellegű kiadványai az erdélyi való-
ságba, múltunk, nyelvünk, kultúránk stb. sokszor feltáratlan világába vezettek el, ön-
ismereti alkotásokkal szolgáltak bennünket és az utánunk következő nemzedékeket. 
Nagyon fontosnak tartom az erdélyi helynevek, települések, teológiai kifejezések, 
egyházi ünnepeink megismerését, a fiataloknak történő átadását. 

 
 
 

5. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gyermekirodalmáról    
 

BEKE SÁNDOR: Könyvkiadóink 1989 óta szép számmal jelentettek meg gyer-
mekirodalmi alkotásokat. Hogy milyen fontos szerepe van a gyermekirodalomnak egy könyv-
kiadó életében, az vitathatatlan: szerzőnek és kiadónak egyaránt és nem utolsó sorban az ol-
vasóvá nevelés terén. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál, gyermekeknek és ifjúságnak szóló 
művek közül milyen címeket és sorozatokat említene meg? 

 
RÁDULY JÁNOS: A gyermekirodalmi könyvek kiadása, népszerűsítése nél-

kül nincs jövendőbeli olvasó, az olvasóvá nevelés már az óvodában megkezdő-
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dik. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó eddigi termésében mintegy kilencven 
könyvcím képviseli a gyermek- és ifjúsági irodalmat. Beszédes adat! 

A műfaji megoszlást tekintve a gyermekeknek szóló próza áll az első helyen 
(mintegy harminc kiadvány). Kiemelkedő fontosságúnak érzem Csire Gabriellá-
nak azt a törekvését, hogy a világirodalom egyes örök értékű alkotásait szép ma-
gyar nyelven hozzáférhetővé tegye a gyermekolvasók számára. Íme néhány fon-
tos átdolgozása: Gilgames, Ráma és Szitá, Münchhausen báró, Trójai mondakör, 
Ótestamentumi elbeszélések stb. A mai gyermekvilág epizódjai sejlenek föl 
ugyancsak Csire Gabriella Áprilisi tréfa című kötetében és P. Buzogány Árpád, va-
lamint Baricz Lajos könyveiben. 

Külön színt képviselnek a gyermekverskötetek, számuk meghaladja a húszat. 
Jancsik Pál, Beke Sándor, Baricz Lajos, Kercsó Attila stb. kötetei mellett kiemel-
kedő fontosságú P. Buzogány Árpád A gagyi fajta tarka szarka című kötete, amely 
közkedveltségnek örvend a gyermekolvasók körében. 

A legolvasottabb gyermekműfaj a népmese és a népmonda, mind a kiejtés 
szerinti közlésük, mind feldolgozásuk örök siker. Ezek száma huszonöt körül 
van, a szerző/gyűjtő gárdában olyan nevek szerepelnek, mint Kriza János, Bene-
dek Elek, Nagy Olga, Vöő Gabriella, Zsidó Ferenc. Muszáj magamra is utalnom, 
ugyanis a jegyzékben — ha jól számoltam — tizennégy kötettel szerepelek, a ti-
zenötödik válogatott találós kérdéseket tartalmaz. 

Közismertté vált újólag két régi elbeszélő költemény, a Tündér Ilona széphistó-
ria, illetve a Vitéz Kádár István históriás ének. Mellettük ott szerénykedik két nép-
ballada-válogatás is, jelzik, hogy régi verses epikánk szintén tanulsághordozó 
erővel bír. 

Végül három meseregényre kell még utalnom, Csire Gabriella, Nagy Olga, 
Marton Lili birkózott meg a nagyobb horderejű prózai műfaj megírásával. 

A kiadó antológiák kiadásával is próbálkozik, itt most hirtelenjében öt címet 
említek: Elek apó Cimborája, Szép karácsony szép zöld fája, Székely karácsony, Karácso-
nyi álom, Becsüld a népet! 

 
BARABÁS ISTVÁN: Csak elismeréssel szólhatunk az Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó megjelent könyveinek tematikai sokszínűségről is. A kiadó érdeme, 
hogy felpártolta a gyermekirodalmat. Színvonalára egy jellemző példa: 1994-ben 
megjelentette Benedek Elek Cimborájának verseit és karcolatait, majd a sikeren 
felbuzdulva, hat év után újabb kiadásával rukkolt elő. Íme, mit tehet egy könyv-
műhely művelődéstörténetünk elfeledett kincseinek újraértékesítéséért. A műfaj-
ban úgyszintén kiemelkedőnek tartom Csire Gabriella, Ráduly János, Beke Sán-
dor, Jancsik Pál, P. Buzogány Árpád, Kercsó Attila írásait. 

 
BRAUCH MAGDA: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó tevékenységét teljes 

egészében rendkívül értékesnek, hasznosnak és sokoldalúnak tartom. Elsősorban 
gyermekirodalmi kiadványait emelném ki, mivel napjainkban legfontosabb fel-
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adatunk a gyermekek olvasóvá nevelése. Interjúalanyként (itt) ezért vállalkozom 
most arra, hogy e kérdésre szerző és cím szerint is aprólékosan feltérképezzem 
ezt az értékes munkát. 

Én magam, épp a 2009-ben induló Erdélyi Toll 1-es számának Könyveink világa 
című rovatában Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gyermekirodalmi kiadványai 1991–
2006 között. Líra című fejezetében recenzáltam-leltároztam a kiadó e periódus-
ban megjelent gyermekversköteteit, melyeknek szerzői Ráduly János két kötettel 
(Az árnyékok lakodalma, 1995; Szitakötőtánc, 2001), Beke Sándor három kötettel 
(Kezemben jégvirág, 1996; Bohókás ábécé, 1997, 2000; Hajóval a Déli-sarkon, 1998), 
majd egy-egy kötettel Kercsó Attila (Csigaséta, 1995), Papp Attila (Oktondi okosok, 
1999), P. Buzogány Árpád (Hattyúhívó, 2000), K. Kovács András (Őzgidák, 2000), 
Baricz Lajos (Kakukk és Habakuk, 2003), valamint Elek apó Cimborája (1994, 
2000) és a Megszólal az aranycsengő (1998) című karácsonyi antológia. Majd a folyó-
irat következő számában (2009. 2. sz.) a Próza című fejezetben mutattam be a ki-
adó mintegy 26 kötetnyi mesegyűjteményét, összefüggő mesés történetét, me-
lyeknek szerzői Csire Gabriella (Áprilisi tréfa, 1996; Ráma és Szítá csodálatos története, 
1997; Itt járt Mátyás király, 2001; Münchhausen báró barangolásai a nagyvilágban, 2001; 
Turpi Lak, 2002; Az aranyhal palotája, 2004; Gilgames álmai, 2005; Trója, 2005), 
Ráduly János (A galambleány, 1998; Gyöngyvirág királyfi, 2000; Az igazat éneklő ma-
dár, 2001; A tulipános láda, 2005), László László (Erdélyi fejedelmek, 1999; A nándor-
fehérvári diadal, 2004), Szente B. Levente (Az ezüsthajú tündérleány, 2000), P. Buzo-
gány Árpád (A csengő, aki harang akart lenni, 2005), Zsidó Ferenc (Szent Anna tavá-
tól a bihari Asszonyszigetig, 2000), Nagy Olga (A Nap küzdelme a Föld népéért, 2001), 
Marton Lili (Táltos János, 2001), Vöő Gabriella (A medve, a farkas és a róka komasá-
ga, 2001), Gub Jenő (Rapsóné rózsája, 2005), Benedek Elek (Szent Anna tava, 2006), 
valamint A Tordai-hasadéktól Szent Anna taváig (2005) című monda-gyűjtemény és 
a fent, a gyermekverseknél említett két antológia. 

Az ismertetések sorát a folyóirat második évfolyamának 2. számában (Az Er-
délyi Gondolat Könyvkiadó gyermekirodalmi kötetei 2007–2009 között. I.) a lírával és a 
verses epikával folytatom: Baricz Lajos (A templom egere, 2009), Beke Sándor 
(Öregapó, őzike és a csillagok, 2009; Góbé Miska, 2009; Havasok királyleánya, 2009; 
Szépséges kislakók, 2009); Jancsik Pál (Fecskeszárnyon száll a nyár, 2009); Jánky Béla 
(Szeretnék csergőóra lenni, 2009); Nagy Irén (Veletek dalol sok ezüst madárka, 2009), P. 
Buzogány Árpád (A csengős bárány és a napocska, 2009), Ráduly János (Jégtörő Má-
tyás, 2009) verseskötetei mellett napvilágot látott még Tündér Ilona (2008) széphis-
tóriája és a Vitéz Kádár István (2009) című históriás ének. 

A következő számban (2010. 3. sz.) a gyermekprózával folytatom: Kriza János 
(Borsszem Jankó, 2008), Benedek Elek (Gyöngyvirág Palkó, 2008), P. Buzogány Ár-
pád (Öregapó muzsikája, 2008), Jakab Rozália (A pórul járt pásztorlegényke, 2008), 
Ráduly János (Népmesegyűjtemények: A muzsikáló tücsök, 2008; A farkas és az 
őzike, 2008; Szép Fuvella története, 2008; A legkisebb leány szerencséje, 2008; Király Bözsi 
hegedűje, 2008. Székely népmondák: Csaba ösvénye, 2008; Alagút a Küküllőig, 2008; 
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A Hajnalcsillag keletkezése, 2008; A csodaszarvas nyomdokain, 2009. Kisgyermekbe-
széd: Janka és a Csitkó-bogár, 2009), Sólyom Anna (Kenyérbaba, 2009), Csire Gab-
riella (Csillagregék, 2007 — társszerző Csire Gáborral; Egy magyar kalandor ifjúsága, 
2008; Szuhay Mátyás tréfája, 2009; Árgirus királyfi és az aranyalmák, 2009; Csaba és a 
Nap fia, 2009; Vitéz Háry János, 2009; A párjanincs János Vitéz, 2009) és lírát és 
prózát egyaránt tartalmazó Székely karácsony (2008) és Karácsonyi álom (2008) című 
antológiák. 

Az Erdélyi Toll harmadik évfolyamának 2011. 1-es számában már az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó 2010-es ifjúsági és gyermekirodalmi köteteit „leltáro-
zom”. Így sor kerül P. Buzogány Árpád (Tálkondító kandúr, A gagyi fajta tarka 
szarka — gyermekversek), Jancsik Pál (Piripócsról Nárittyenbe — gyermekversek; A 
tó, a szarka meg a gyűrű — verses történetek), Csire Gabriella (A nagy erejű Toldi — 
feldolgozás; A magyarság mondáiból — népmondák), Beke Sándor (Elégia a Hargitá-
hoz, Az én Miatyánkom — költemények), Baricz Lajos (Betlehemi éjszakában — 
gyermekversek; Különös karácsony — elbeszélések) és a Ráduly János által össze-
állított Virágim, virágim, drága szép virágim és Én leányom pávát őriz című, székely 
népballadákat tartalmazó két gyűjteménye. 

S azokat a 2011-ben megjelent Erdélyi Gondolat-gyermekkönyvcímeket, ame-
lyekről még nem írtam recenziót, de ide tartoznak a húsz éves leltározáshoz, 
azokat itt most felsorolnám: Csire Gabriella: Észak ékes csillaga (Mesék finn, lapp 
és vogul epikus énekek nyomán), Tündér Ibolya (Átdolgozás), Bölöni Domokos 
Küküllőmadár, című karcolatokat tartalmazó könyve. 

A fentiekben felsorakoztatott könyvcímek azt jelzik, az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó termékeny, értékes, színes és igényes gyermekirodalma nemcsak az 
erdélyi magyar gyermekirodalom része, hanem az egyetemes magyar gyermek-
irodalom kincsesházának a részét is képezi. 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: A gyermekeknek szóló irodalom számos kiadónak 

lett hirtelen „szívügye”, egy részük valójában csak arra spekulál, hogy minél több 
jutalom- és ajándékkönyvet sózzon rá az iskolákra, szülőkre. Itt viszont már a 
szerzői névsor alapján megvillan a nemes cél, és ez kiemeli az Erdélyi Gondolat 
Kiadót az említett kis sakálok pénzéhes falkájából. 

 
BALÁZS SÁNDOR: A gyermekirodalomhoz érdemében nem tudok hozzá-

szólni. Kisgyerekként az Új Cimbora című lapon keresztül kerültem kapcsolatba 
ezzel a műfajjal, majd jóval később a lányomnak (amikor még nem tudott ol-
vasni) Csibe Kati-t, meg Tóbiás és Kelemen-t olvastam. Azóta azonban már az uno-
káim is rég olvasnak. Gyermekirodalmi közléseiket nem csak szükségesnek, de 
igen hasznosnak is tartom. 

 
BUKSA ÉVA-MÁRIA: Nem kerülte el a Kiadó figyelmét a különböző kor-

osztályok igénye sem. A gyermekirodalom gyöngyszemei (Benedek Elek meséi, 
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mondái) mellett kortárs erdélyi szerzők verses és prózában írt meséi, mondái, va-
rázstörténetei színesítik a kiadói palettát. 

 
MÁLNÁSI FERENC: A gyerekeknek szóló művek közül bármelyiket em-

líthetném, diákjaimmal 1995 óta figyeljük a kiadó tevékenységét, kísérjük figye-
lemmel gyermekirodalmi könyveit, s azóta keressük Ráduly János verseit, meséit, 
Csire Gabriella gyermekprózáját, átdolgozásait, mondáit, Jancsik Pál, Beke Sán-
dor verseit, s a sort folytathatnám… 

 
DEMETER ATTILA: A gyermekirodalom jelentősége ma már nagyobb 

hangsúlyt kap, mint eddig bármikor. Jól tudjuk, hogy a XXI. század egyik legna-
gyobb kérdése, hogyan őrződik majd meg (ha egyáltalán megőrződik) a könyv. 
Természetesen már hallom is egyesek érveit, miszerint a könyv nem tűnik el, 
csak átalakul, más formát ölt, esetleg csak elektronikus formában lesz elérhető. 
Szerintem tán nem is ez a legnagyobb gond (bár a mi nemzedékünk ezt a hiányt 
nem tudja majd kiheverni!), hanem az irodalmat és művelődést kedvelő közön-
ség arányszámának drámai csökkenése. Amíg még nem késő, gyerekeinkben és 
fiataljainkban fel kell ébresztenünk az olvasót, tudatosítani kell bennük az olva-
sás és az alkotás szeretetének szükségességét. Ezért nagyon fontos, hogy a gyer-
mekirodalom közvetítése minél erőteljesebb és hatékonyabb legyen az isko-
lákban, elsősorban a magyartanárok révén, másrészt a szülőknek is tevékeny sze-
repet kell vállalniuk gyermekeik szellemi fejlődésében. Visszatérve a kérdés 
konkrét részéhez, nehéz kiemelni címeket, hisz a gyermekversek, a népballadák, 
a verses mesék, az elbeszélő költemények egyaránt az előbb említett célt szolgál-
ják, a látványos és ízléses kivitelezés úgyszintén. 

 
 
 

6. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és a hagyományápolás 
 

BEKE SÁNDOR: Könyvkiadónk húsz év óta gazdag néprajzi irodalommal térképezi 
fel az erdélyi magyar ember életmódját, művészetét, hitvilágát, hagyománykincseit, mintha csak 
egy sürgős „mentési” folyamatnak nézett volna elébe. Véleménye szerint a kor társadalmi-
gazdasági változása sietteti e hagyománymentő munkára hivatásos és amatőr kutatóinkat? 
Milyen műveket emelne ki az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó égisze alatt megjelent néprajzi 
kiadványok közül? 

 
RÁDULY JÁNOS: Igen, a társadalmi-gazdasági élet változása „sietteti” a 

néprajzi jellegű gyűjtőmunkát. Vannak népköltészeti műfajaink, amelyek foko-
zatosan tért veszítenek, keletkezésük, megteremtődésük „okai” egyre apadnak. 
Tündérmese már ritkán akad horogra, a népballadaköltészet is fokozatosan múlt-
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tá válik. 1969-ben (már milyen rég!) eme sorok írója tanulmányt írt Faragó Jó-
zseffel A népballadák egy romániai magyar falu mai köztudatában címmel, ez a buda-
pesti Ethnographia folyóirat hasábjain jelent meg (LXXX. évf. 504-513). Már négy 
magyar kiadása van, cseh és német nyelven is megjelent, kivonatosan pedig fran-
ciául. Egyik lényeges megállapításunk: „…a falu lakosságának csak 4,5%-a ismer 
népballadát a hagyományból. Eszerint a folkloristának 20-25 embert kell megkér-
deznie, amíg egy hagyományos balladára talál, föltéve, ha bármilyen darabbal 
megelégszik. Ha egy Molnár Anna-féle ritkaságot keres, 333 embert, ha pedig egy 
Barcsai-féle ritkaság után kutat, több mint 1000 embert kell végigkérdeznie, amíg 
eredményre jut.” Tehát bizonyos mértékű „átminősülés” előtt állunk. Ma is gyűjt-
hetők, például, a népi tréfák, anekdoták, bár ezek egy része is a vicc felé kezdett 
elhajlani. Van tehát „gondjuk” a folklórkutatóknak. 

A jelenségre az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó idejekorán felfigyelt: vannak 
olyan megjelentett művek, amelyeket érdemes „kiemelni” a sorból, „ráérdeme-
sültek” arra, hogy reflektorfénybe állítsuk őket. 

Elsőként Nagy Olga három könyvét kell megemlítenünk: Barangolásaim varázs-
latos tájban (Cigány barátaim között, 1994), Népi változatok szerelemre és házasságra 
(Esszé, 1994), Hamupipőke üzenete avagy A gyermek ismeretlen világ (Szülőknek a ne-
velésről, 1999). Magam egyik írásomban Nagy Olgát a „legmozgékonyabb” folk-
lórkutatónak neveztem. Folklórmonográfiái mellett számos népmesegyűjteményt 
is összeállított, ezek java részét mi most a gyermekirodalomhoz soroltuk, ott 
utaltunk rájuk. 

Kiemelten kell szólnunk Ábrahám János: Picula. I-III. (Dumás beszély 
glaszodél-hangadó masinára. Első tekercs. Szegény-ember csikója hamar ló. 
1995; Dumás beszély glaszodél-hangadó masinára. Második tekercs. A boldog-
ság útján /sosem tudtam menni/. 1997; Dumás beszély glaszodél-hangadó masi-
nára. Harmadik tekercs. Volt szeretőm tizenhárom /Egy cigányprímás vallomá-
sai/. 1998) című nagyszerű vállalkozásáról, amely társadalomnéprajzi fogan-
tatásánál fogva egyik legmaradandóbb alkotásunk. Recenziómban ezt írtam róla: 
„Ábrahám János írói műhelyében — minden kétséget kizáróan — »páratlan« 
könyv született. Gyönyörű bizonyítéka a nagykorúsodásnak.” 

A folklór és a népi életvitel világából hoztak újabb „adalékokat” még Vöő 
Gabriella (Erdélyi magyar szólások, 1999), Mitruly Miklós (Szóból ért az ember. Népi 
elbeszélések Krasznáról. 1999), Zsidó Ferenc (Történetiség, sorsok, hiedelmek a Felső-
Nyikó mentén, 2000), Tankó Gyula (Gyimesi szokásvilág, 1996; Életvitel a Gyi-
mesekben. Gyimesi szokásvilág. II., 2001) és mások könyvei, valamint a magam 
Hozzád fohászkodom imában. Kibédi ráolvasások, népi imák, legendaballadák, 
kántálóénekek című könyvem (2010). Egyetlen helység, a Maros megyei reformá-
tus Kibéd anyagáról adtunk áttekintést. 

Gagyi Biró Katalin két kiadványát meg kell még említenünk: Székelykeresztúr és 
vidékének keresztszemesei (2001), Fejdíszek Székelykeresztúr környékétől a két Homoród 
mentéig (2011). 
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Újabban a népi önéletírások java része is folklórkiadványoknak tekinthetők. 
Megemlíthető Jancsik Andor és id. Binder Pál (És élni kellett tovább. Két emlékirat. 
Id. Binder Pál: Megemlékezés életem néhány eseményéről. Jancsik Andor: Szegényember 
élete. Vetési László bevezetőjével. 1995), György Zsuzsa (Egy küzdelmes élet. Egy 
parasztasszony vallomása. Gondozta és a bevezetőt írta Nagy Olga. 1997); Ko-
csis Rózsi (Remények és kétségek között. Egy asszony életútja. Sajtó alá rendezte és 
előszóval ellátta Nagy Olga. 1997), Bödör András (Székről indultam… Önéletrajzi 
vallomás. 2000), Diószegi Anna (Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról, 
2001), Zsigmond Erzsébet (Sirató. Életem könyve. Sajtó alá rendezte, az utószót 
írta Keszeg Vilmos. Második kiadás. 2003) neve, akiknek munkái a visszaemlé-
kező-irodalom más-más megmódolású, de példaerejű értékei. 

 
BARABÁS ISTVÁN: A tematikai változatosság vonatkozik az Erdélyi Gon-

dolat néprajzi könyveire is. Tudjuk, hogy a letűnt rendszerben „veszélyes” tudo-
mányágnak számított, mert ébren tartotta a magyar nemzettudatot, ezért a 70-es 
évektől kezdve száműzve volt a kiadók munkaterveiből. Hogy segítsen ezt az űrt 
betölteni, az Erdélyi Gondolat kiadó (és újabban az Erdélyi Toll folyóirat is) köz-
lési lehetőséget kínál szakembereknek, miáltal gazdagítja szakirodalmunkat, de 
ezen felül bátorítja a kutatómunkát. Ilyen vonatkozásban különösen fontosnak 
tartom Nagy Olga, Ráduly János, Mitruly Miklós, Tankó Gyula, Zsigmond Győ-
ző témába vágó könyveit. 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: A néprajzi irodalom sosem látott virágzását tapasz-

taltuk az utóbbi két évtized erdélyi magyar könyvkiadásában. Jó, hogy nemcsak a 
műkedvelőket, hanem a szakmában megbecsült szerzőket is megjelentetik, még 
jobb, ha a frissen jelentkező tehetséges fiatal kutatókat segítik az érvé-
nyesülésben.  

 
BALÁZS SÁNDOR: Az Erdélyi Toll folyóirat kapcsán már elmondtam a vé-

leményemet, ez jórészt a néprajzi írásaikra is vonatkozik. Az ilyen hagyomány-
mentő munkálkodásra feltétlenül szükség van. Néprajzi tanulmányaikat úgy ér-
tékelem, hogy ezek mintegy utat mutatnak a fentebb említett szaktudományi nyi-
tás felé, sikerült összeötvözniük a közérdeklődés és (részlegesen) a specialitás kü-
lönleges igényeit. De a távoli jövőben — ki tudja, miért ne — esetleg az akadémikus 
mélységekig hatolóan is megtehetik ezt. Feltéve, ha a székelyudvarhelyi kezde-
ményezésnek ilyen távlati igényei vannak. Ha ilyen szándékaik nincsenek, marad-
janak meg a mostani részleges összeegyeztetésnél.  

 
MÁLNÁSI FERENC: Nagyon fontosnak tartom az erdélyi magyar emberek 

életmódját, hitvilágát, hagyományait, művészetét bemutató néprajzi kiadványo-
kat, főleg a rovásírásról, a himnuszokról, imáinkról, ünnepeinkről szólókat… 
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DEMETER ATTILA: Az erdélyi magyar ember néprajzi bemutatása, sorsá-
nak, „ujjlenyomatának” megörökítése láthatóan sürgeti, sietteti a hagyomány-
mentést. Nincs már sok időnk, hisz a falun élő közösségek élete alapjaiban megvál-
tozott, és a hagyományokat csak részben lehet megőrizni, átmenteni. Itt nemcsak a 
külső jegyekről és a formakincsről van szó, hanem olyan lelki változásokról is, ame-
lyek hátráltatják vagy egyenesen átlényegítik a hagyományos gondolkodást, az 
élethez való viszonyulást a mostani nagy globalizációs „káoszban”, ha szabad így 
fogalmazni. Sajnos, nem csak falun érezhető az értékvesztés. Városon ez a jelen-
ség sokkal erőteljesebb, csak nehezebben nyomon követhető. A falusi ember 
még mindig jobban ragaszkodik gyökereihez, mint a városi, talán azért is, mert a 
városi emberek nagy része vagy elvesztette, vagy mindeddig nem talált rá saját 
identitására. Tisztelet a kivétel(ek)nek, persze. Ezért a néprajzi irodalom kulcs-
fontosságú, és még egy jó ideig bizonyosan az is marad. Kiemelném Ráduly Já-
nos rendkívül gazdag hozzájárulását a székely szellemi lelkület ismertetéséhez, 
továbbá Ferenczi Géza tanulmányait (A moldvai ősibb csángók. Tanulmány. 1999 és 
Lapok Erdély múltjából. Tanulmányok. 2002), természetesen más jelentős szerzők 
mellett. 

 
 
 

7. Rovásírás könyvkiadásunkban 
 

BEKE SÁNDOR: A jelenkori erdélyi magyar könyvkiadásban a rovásírás felkapott 
téma lett. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál két rovásírás-kutató, Ráduly János és 
Ferenczi Géza jelentetett meg e témával kapcsolatos műveket. A köztudatba visszahozott ro-
vásírás még jobban felkeltette a székelyek (rég)múltja iránti érdeklődést, és nagy mértékben 
hozzájárult a székely identitástudat elmélyítéséhez. Véleménye szerint a rovásírás, mint szel-
lemi kulturális örökség, összetartó erőként szolgál-e majd a kárpát-medencei magyarság szá-
mára az elkövetkező évtizedekben, évszázadban? 

 
RÁDULY JÁNOS: A rovásírás, „mint szellemi kulturális örökség”, valóban 

a magyarság múlt-történetének egyik legszebb hajtása. A fogalmat magam így 
szoktam nevezni: székely (magyar) rovásírás. Székely, mert a legtöbb feliratos 
(epigráfiai) emlék a Székelyföldön került elő, a zárójelbe tett szóval pedig „jelölni 
kívántam/kívánom összmagyar jellegét.” 

Ferenczi Géza két könyvvel szerepel a kiadó „állagában”, az egyikben meg-
próbálta összefoglalni a székely rovásírás emlékanyagát (Székely rovásírásos emlé-
kek, 1997) a másikban hét, sajtóban megjelent cikkét közölte újra (A székely rovás-
írás az idők sodrában, 2002). 

Magam három önálló kötettel szerepelek a kiadói „termésben”. A Titkok a ro-
vásírásban (Adalékok rovásírásunk ismeretéhez, 2004) című könyv — többek kö-
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zött — azzal a szándékkal „jött létre”, hogy utat egyengessen a feliratkorpusz lét-
rehozása felé: 27 feliratot mutat be. A Tanuljunk könnyen rovásírni! (2004) című 
munka „segédkönyv a rovásírás elsajátításához,” tehát tankönyv jellegű az arcu-
lata, míg Az isztambuli székely (magyar) rovásemlék (2007) kismonográfia kívánt len-
ni: az emlék legfontosabb kérdésköreinek a szintézise. 

A kiadó 200. könyve is foglalkozott a rovásírással. Pontos címe: Beke Sándor 
— Ráduly János: Szépirodalom, néprajz, rovásírás. Két íróbarát beszélgetése élet-
pályájukról és munkásságukról (Interjú, 2008). 

Nos, ezek a kiadványok beszédes bizonyítékai annak, hogy az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó felkarolta nemzeti kincsünknek, a rovásírásnak a népszerűsítését is. 

 
JAKOBOVITS MIKLÓS: A rovásírás fontosságát kissé túldimenzionáltnak 

érzem a Székelyföldön. Mindenképpen megvan a nemzeti székely-avar törté-
nelmi értéke az írásnak, de ugyan ezt az abc-t használták a főniciaiak és az etrusz-
kok is, tehát a hatások áramolnak egyik kultúrától a másik felé. 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: A rovásírás tudományát háttérbe szorította a rovás-

írás divatja. Sajnos, lejáratja a sok önjelölt tudós, a sarlatánok nem kis serege. 
Úgy néz ki, hogy akár a futballhoz, ehhez is mind többen értenek, és anyaországi 
önjelölt „tudósok” járnak át előadásokat tartani a hiszékenyebb embereknek. Ha 
így folytatódik, giccses státusszimbólummá válik az újgazdagok csicsásra faragott 
kapuin. 

Egyáltalán nem fogja összetartani a magyarságot, ha folyton hencegünk vele, 
sőt. Azon töprengek néha, miért lehetséges, hogy az évek során a székely rovás-
írás tudós szakértőjévé fejlődött Ráduly Jánost, számos rovásírásos felirat ér-
telmezőjét/megfejtőjét, szakkönyvek szerzőjét alig vagy egyáltalán nem tartja 
számon a komoly szakirodalom. 

 
BALÁZS SÁNDOR: A rovásírásról megvan a magam különvéleménye. 

Rendkívül büszke vagyok arra, hogy székely őseim kieszelték ezt az írásmódot 
(már amennyiben kizárólag tőlük származik). Azt viszont, hogy vajon ezt az ábé-
cét vissza kellene-e hozni a mai köztudatba — márpedig az Önöknél megjelent 
írások ezt szorgalmazzák —, nos, ezt már teljes mellszélességgel nem támoga-
tom. Rendben van, az identitástudatunk elmélyítéséhez hozzájárul az, hogy e tá-
jakon különleges kifejezési formát eszeltek ki elődeink, ezt tisztelni, becsülni kell, 
akár úgy is, hogy az ősrégi településeink nevét rögzítő táblákon ezt — pusztán 
emlékeztetőül, nem mai azonosításként — feltüntetjük. Mindez azonban az én meg-
ítélésemben a múlt tisztelete. Aki arra gondol, hogy a mai európai világrendben 
ez a magyarság összefogásának szimbóluma, mi több, kommunikációs eszköze 
lehet — meglátásom szerint téved. Csupán a történelmi értékei miatt lehet ma is 
a minket a közös gyökerekhez kötő erő. Aki — most már konkretizálva — ab-
ban az ábrándban él, hogy a diszkót látogató fiatal a kedvesének rovásírásos e-
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mail-en vagy SMS-en fog szerelmet vallani, az igencsak kortévesztő. Hasznos 
volna, ha a mai információs túltengésben a kiadójuk — a rovásírás múltból jött 
becses üzenetén túl — ennek közhasznú becsét nem hangsúlyozná, inkább csak 
nemes hagyomány értékét emelné ki. 

 
BARABÁS ISTVÁN: A rovásírásos emlékek kutatása valóban múltunk jobb 

megismerését szolgálja. De hogy rovásírással ennek művelője a nemzeti össze-
tartozás eszméjét szolgálná, gyermeteg elképzelésnek tartom. Már az is elhang-
zott, hogy tanítani kellene a magyar iskolákban. Szent István Intelmei, a Halotti Be-
széd nem rovásírással maradt fenn, akkor meg mi célból kellene ráerőltetni védte-
len gyermekekre? Inkább tanuljanak angol nyelvet, internetet, mert ezek segítsé-
gével később megpályázhatnak álláslehetőségeket, külföldi ösztöndíjakat, be-
pillantást nyerhetnek a nagyvilág tudományos-kulturális életébe. A rovásírás eb-
ben mit segít? Az „összetartó erőt” bízzuk továbbra is az anyanyelvre, temp-
lomra, irodalomra, népköltészetre, Kodály Zoltánra. 

 
BERTHA ZOLTÁN: A rovásírás kérdésével kapcsolatban csak azt a hírt tu-

dom megerősíteni, hogy jelenleg már mintegy félszáz kárpát-medencei magyar 
település neve van rovásírásos útjelező táblán is megörökítve szerte a csonka és a 
teljes hazában, az adott helységre belépőt ezzel a szép gesztussal fogadva. Ilyen 
értelemben is tekinthető ugyancsak missziónak, amit többek között Ráduly János 
és mások a rovásírás hagyományának felelevenítése ügyében végeztek. 

 
DEMETER ATTILA: A rovásírással kapcsolatos könyvek, tanulmányok 

iránt egyre nagyobb az igény. Ez nemcsak egyszerű érdeklődés, hanem az iden-
titáskeresés, az önmeghatározás egyik megnyilvánulása. Mint tudjuk, a rovásírás-
sal kapcsolatban sok pro és kontra érvet sorakoztattak már fel szakavatottak és 
kevésbé illetékesek. Azt azonban észre kell venni, hogy a vita két különböző vo-
nulat (vagy nevezhetnénk erővonalnak is) mentén folyik. Az egyik a jelenlegi 
„trendekbe” belesimuló, az identitást, ha nem is tagadó, de a valódi, évszázados 
értékeket elhanyagoló irányzat. A másik az identitást kereső és felvállaló, a ha-
gyományőrzést és a megmaradást szorgalmazó erővonal, amelynek sok társam-
mal együtt én is híve vagyok. Külön öröm, hogy az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó célszerűen és eredményesen ismerteti és ápolja e szellemi kincset. Sze-
retném, hogy a rovásírás a következő évtizedekben komoly összetartó erővé vál-
jék, ehhez azonban arra van szükség, hogy egyre nagyobb nyilvánosságot kapjon, 
és egyre több fórumon vitatéma legyen. 

 
MÁLNÁSI FERENC: A rovásírást olyan értékes szellemi örökségünknek 

tartom — mert függetlenül a véleményemtől az is! —, amely az egyiptomi, a fö-
níciai, az arab, a görög és latin, de a cirill, és a gót írások világába kapcsol ben-
nünket, hiszen nem lehetünk olyan barbár, ázsiai „horda”, ha írásunk volt és 
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van… Elfeledett, eltiltott, lenézett székely-magyar rovásírásunkat újra kell taníta-
nunk, hiszem (ez a kulturális örökségünket ma már a számítógéppel is el-
sajátíthatjuk) olyan összetartó erő, amely a kárpát-medencei és a világba szét-
szóródott magyarságunk számára szellemi kincs. 

 
 
 

8. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó a hit és Isten útján 
 

BEKE SÁNDOR: Könyvkiadónk fontosnak találta a keresztény hitvallásba gyöke-
rező elméleti és irodalmi művek (egyházi ünnepek, imák, tanulmányok, istenes versek stb.) 
kiadását is. Mi a véleménye a kiadó e témában megjelent köteteiről? 

 
BARABÁS ISTVÁN: A kommunista rendszer szigorú tilalma után a vallásos 

irodalom terjesztése épp olyan hiánypótló volt, mint a néprajzi és helytörténeti 
kutatások közlése. Fontosságát ezen túlmenően abban látom, hogy az ilyen kiad-
ványok mindenkihez szólnak, ez vonatkozik az Erdélyi Gondolat kiadó ilyen té-
májú könyveire is. 

  
RÁDULY JÁNOS: Igen pozitív a véleményem „a keresztény hitvallásba(n) 

gyökerező művek” kiadásáról. 
Elsőként a csíksomlyói kegyhelyhez kapcsolódó „eszmefuttatásokról” szólnék. A 

Csíksomlyó hazavár (Antológia, 2008), illetőleg A csíksomlyói Szűzanya ajándéka (Him-
nuszok, imák, énekek, tanulmányok, beszédek, versek, novellák, visszaemlékezések, 
2010) című antológiák hézagpótló műveknek bizonyultak, hozzáférhetővé vált ismét 
számos régi himnusz, vers, ének, beszéd, visszaemlékezés stb., amelyek a vallási világ 
iránti tiszteletre, megbecsülésre nevelnek. 

Ugyancsak fontos művet jelentetett meg Sebestyén Péter, amely „teológiai címszók 
és kifejezések kéziszótára”. A könyv címe: Agapétól Zsoltárig (2001). A vallásos hit erő-
sítése mellett általános műveltségünk gazdagítását/gazdagodását is elősegíti. 

Külön kell szólnunk a költő Beke Sándor néhány olyan verséről, kötetéről, 
amelyeknek központi magvát a vallásos hit felismert nagyszerűsége „adja”. Ma-
gam több ilyen jellegű munkájáról szóltam már — nyilvánosan — kritikai írása-
imban. A Gondviselőm című verséről azt írtam, hogy „… a vallásos költészet egyik 
kis (mindössze húsz sornyi) remeke, amely épp egyszerűségénél fogva válik az 
olvasó számára maradandó élménnyé. S milyen szép a látomássá növesztett befe-
jező rész: »…a fényt is köszönöm, / Istenem, / fohászom fölött / a csillag-aurát, 
/ melyet Te adtál nekem / mindörökre«. Középkori hangulatok sejlenek föl az 
olvasóban. A Téged kereslek (Versek, 1995) című könyvét recenzálva Beke költői 
teljességigényéről szóltam, amely „…csorbát szenvedne, ha nem szólhatna a hit-
ről is, az istenkeresés lázáról, amely — kimondva-kimondatlanul — minden em-
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berben ott ég, lobog, világít, figyelmeztet (…) az utóbbi évek vallásos irodalmá-
nak egyik legegyénibb hangú költeménye született meg Beke Sándor költői mű-
helyében.”  

Milyen jó, hogy ezek a versek „ürügyül” szolgáltak kijelentéseim megfogalmazásához! 
 
BALÁZS SÁNDOR: A hit kérdése, az én és sokak megítélésemben, szigo-

rúan magánügy. Ebből nem az következik, hogy teszem azt egy sajtótermék 
szempontjából közömbös az, hogy a maga eszközeivel befolyásolja-e vagy sem 
az olvasók hitéletét. Ebben a kontextusban igen dicsérendő a könyvkiadásuk arra 
irányuló törekvése, hogy a keresztény hitvallás szellemében fogant műveket ad-
nak ki. Van itt azonban egy gubanc: elkötelezettségük szerint a székely néplélek 
pallérozói kívánnak lenni, ám e közösségen belül több felekezet hirdeti a maga 
evangéliumát. Vajon az Erdélyi Gondolat ezek közül az egyiknek vagy a másik-
nak a szolgálójaként — feltételezésszerűen a többitől különbözően — kívánja-e 
szolgálni a saját hitközösségét? Ha igen, akkor vajon ez nem mond-e ellent a globális 
székely szerepvállalásnak? A hozzám eljuttatott kérdésben a „keresztény” kifeje-
zés szerepel. De vannak Székelyföldön, akik magukat „keresztyéneknek” tartják. 
A nagy közösségen — a székelységen — belüli az ilyen megosztottság a köznép 
tudatában aligha okoz gondot. Ugyan bizony ki kérdezi meg János bá’-t, hogy te 
vetsz-e keresztet, vagy sem, mert csak ekkor vagy akkor nem lehetsz igazi szé-
kely, avagy mi a véleményed az „Egy az Isten” bibliai üzenetéről, vagyis unitárius 
vagy-e, vagy sem. A kiadó érdemének tartom, hogy ezt az álkonfliktust gyakor-
latilag igyekszik elkerülni, a „keresztény” vagy „keresztyén” hitvallásban gyöke-
rező hitéletet a székelység önfenntartásának egyetemes zálogaként terjeszti. Van 
nekem erre nézve egy szimbolikus kifejezésem: a „csíksomlyói együttérzés”. 
Köztudott, hogy Csíksomlyó a katolikusok évszázados búcsúhelye, egyebek kö-
zött Szűz Mária felmagasztalása. Ennek ellenére, bár megőrizte, de szerencsére, 
mégis elvesztette kizárólagos katolikus kötődését. A csíksomlyói búcsún ma már 
részt vesznek nemcsak a Szűzanyát dicsőítő katolikusok, hanem azok is, akiknek 
a dogmarendszerében Jézus anyja nem ilyen kiváltságos, sőt azok is, akik legye-
nek bár szabadgondolkodók, de a nemzeti összefogás elkötelezettjei. Kívánom 
az Erdélyi Gondolat szerkesztőinek, hogy ebben a gondolatrendben értékeljék a 
hitvallásban gyökerező művek kiadását. 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: Az érthető és a tágas közönséget célzó könyvek a 

hit világát épp oly természetesen „lakják be”, mint a regények vagy a mesék. Sze-
rencsére ebből igen gazdag a kínálat, minden felekezet megtalálja a neki való iro-
dalmat. Persze ezt a piacot is elárasztja az ezoterikus ponyva, de hát akinek ez 
tetszik, ám éljen vele. 

Ha rajtam állna, sosem adnék ki olyan „munkákat”, amelyekben mindenféle 
látnokok bizonygatják Isten létezését, sem afféléket, amelyekben „csodalátók” 
mondanak nagy semmiket, akkor már inkább a sci-fi, pedig azt nagyon utálom. 
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DEMETER ATTILA: Hasonlóan fontos az embernek kereszténysége, hit-
vallása, Istennel való viszonya. A hit kérdéseinek megválaszolása gyakran remek-
műveket szül, hiszen mi lehetne komolyabb dolog az ember életében, mint a lé-
tezés, a hit, az ismeretlen, a megfoghatatlan, a jövő, a remény… 

 
 
 

II. AZ ERDÉLYI KÖNYVKIADÁSRÓL ÁLTALÁBAN 
 
 

9. Csappan az erdélyi magyar olvasótábor 
 

BEKE SÁNDOR: Könyvkiadóink termékeinek eladása tükrözi: csappan az erdélyi 
magyar olvasótábor is. Az olvasási kedvet „megrontó” — a televízió, az internet, a gépesített 
világ okozta — negatív hatások ellen a harcot felvenni szinte lehetetlen. A fejlett civilizációval 
háttérbe szorult könyvkultusz világában milyen olvasásra ösztönző „tréningeket” javasolna 
annak érdekében, hogy a mai ember könyv iránti igénye, ha „sértve” is — de megmaradjon? 
Konkrétan: az utolsó órában mit tenne az erdélyi magyar olvasótábor visszahódítása érdeké-
ben?  

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Az emberek ma is olvasnak, és fognak ezután is, 

ezt korábbi könyvtárosi tapasztalataimból, az olvasási szokások felméréséből le-
szűrve állíthatom, ám a nekik kínált sekélyebb értékű alkotásokkal csupán az ol-
vasási kedvet lehet rontani. „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok” — fogalmazta meg 
egykor Kazinczy A nagy titok című epigrammájában. Amíg olyan szerzők kapnak 
(román és magyar) állami díjakat, akiket a politikum helyez előtérbe és nem ki-
magasló irodalmi munkásságuk érdemesít kitüntetésekre, amíg egyre szűkülő kö-
rökön belül osztogatnak alkotói ösztöndíjakat, amíg egy-egy szűkebb kör a maga 
vagánykodó, belterjes, trágárságokból építkező irományait erdélyi magyar iro-
dalomként tálalhatja, amíg olyan munkák kiadását támogatják a romániai magyar-
ságnak alanyi jogon járó pénzekből, amelyek a kedvezményezés pillanatában sem 
képviselnek átlagon felüli értéket, nemhogy a megrostáló évtizedek elteltével, ad-
dig nem várhatjuk, hogy gyarapodjék a magyar nyelvű olvasótábor. Magyarán: 
olyan könyveket kell kiadni és piacra vinni, amelyek értéket képviselnek, és nem 
azért kell közölni lapokban szerzőket, mert valakinek a valakije, hogy a teljesen 
emészthetetlen, a környező társadalmi valósággal semmilyen kapcsolatban nem 
lévő írások, vagy ügyeskedő íráskényszeresek alkotásai vegyék el a felnövő nem-
zedék olvasási kedvét. 

 
BEKE SÁNDOR: Jó, hogy említetted hajdani könyvtárosi voltodat, hiszen 

itt jutott eszembe, e „mesterség” hallatán, a következő megjegyzésem: tudtom-
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mal nem létezik olyan erdélyi magyar könyvtár, amely az 1989 utáni erdélyi ma-
gyar könyvkiadókat és terméseiket nyilván tartaná… Valószínű, hogy (itt is) né-
hány könyvkiadó könyvtermése megtalálható a kiadó városában működő könyv-
tárban, de ez is csak megközelítő, tiszteletből általam tett feltételezés. Egy szó, 
mint száz, e téren sincs pontos nyilvántartás. Ez annak is tulajdonítható, hogy 
akkor, amikor a kilencvenes években jól „mentek”, volt keletje a könyveknek, a 
könyvkiadók egy részének a vezetősége a gyorsan eladott könyvben, s a bein-
kasszált pénzben látta a hosszú távú szellemi „megmaradást”. Azonban ezzel a 
szemlélettel mindenki tévedett, még akkor is, ha a könyvet sikerült eladni. Egyet-
lenegy határon túli intézmény kísérte mindvégig érdeklődéssel és figyelemmel az 
erdélyi könyvkiadók működését, s az nem volt más, mint az a tiszteletre méltó 
budapesti Országos Széchényi Könyvtár. Itthon, az országban pedig egy-egy 
olyan bukaresti nagykönyvtár, mely könyv- vagy lapkiadói szerződésben fogal-
mazta meg igényét a kiadónak az illető könyv vagy lap iránt. Így nagyon sok ki-
sebbségi (magyar) kiadvány címe került a romániai művelődési intézmények által 
kiadott román vagy idegen nyelvre (angol, francia, német stb.) fordított kiad-
ványokba és a hazai könyves honlapokon nemzetközi „forgalomba”. Hogy visz-
szatérjek a fenti 9. kérdésre, íme, a könyvtáraknak is, „olvasótábor bővítésben”, 
bizony fontos szerepük lehet. 

S ha már a „könyvek tárának” az épülete is előhozódott, hadd szóljak e szak-
mában a legfontosabb „könyv- és kiadványmentőkről”, a bibliográfusokról, 
akiknek munkája nemcsak hogy felbecsülhetetlen, hanem nélkülözhetetlen is 
egy-egy történelmi korszak lap- és könyvkiadásának megörökítésében, felleltá-
rozásában. S ízelítőül itt, most az 1989 utáni 20 év romániai magyar bibliográfiá-
jának néhány példaértékű kiadványát sorolnám fel: Kuszálik Péter: A romániai 
magyar sajtó 1989 után (Teleki László Alapítvány — Erdélyi Múzeum Egyesület, 
Budapest—Kolozsvár, 2001), Romániai magyar könyvkiadás 1990–1998 (Szerkesz-
tette Szigethy Rudolf. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003), 
Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája. Cik-
kek, tanulmányok 1990–1999 (Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004). 

Az írott bibliográfiai felhozatal után hadd említsem meg azokat a kiadványo-
kat, lexikonokat is, melyek számon tartják/tartották a könyvkiadókat, a folyó-
iratokat, a műhelyeket. Itt mondunk köszönetet az alábbi kiadványoknak, melyek 
szócikkeikben megörökítették az Erdélyi Gondolat Könyvkiadót és szellemi 
műhelyeit: Encyclopaedia Hungarica (Magyarságtudat Lexikon Alapítvány, Calgary, 
1996), Romániai Magyar Ki Kicsoda 1997, Erdélyi Magyar Ki Kicsoda 2000 (Az 
RMDSZ és a Scripta kiadó közös kiadványai), Új Magyar Irodalmi Lexikon (P-Zs. 
Második, javított, bővített kiadás. P-Zs, Budapest, 2000), Ki kicsoda a magyar 
könyvszakmában (Kiss József Könyvkiadó, Budapest, 2005), Erdélyi Magyar Ki Ki-
csoda 2010 (Az RMDSZ és a BMC kiadó közös kiadványa). 

Fontosnak tartom a világhálón szereplő bibliográfiákat is, melyek azonnali in-
formációt nyújthatnak a szakembernek vagy a böngésző könyvbarátnak. A világ-
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hálón található Erdélyi magyar elektronikus könyvtár például igen gazdag infor-
mációkat tárol a Könyvek és a Folyóiratok című rovatokban, de ezek is hiányosak, 
hiszen nem a teljesség igényével készültek. A bibliográfia összeállítói nem veszik 
fel a közvetlen kapcsolatot a kiadóval, nem egyenesen tőlük kérik ki a feldolgo-
zandó adatokat/információkat, esetleg hiányos bibliográfiákra/adatokra tá-
maszkodnak. Innen is látszik, hogy egy-egy ilyen kiadvány összeállítása önkényes, 
vagy „felülről”, a szakma legmagasabb fellegvárából irányított. Ilyenkor az szo-
kott lenni, hogy a személyi érdek vagy érdekek dominálnak, s ez — a szakmai 
féltékenységet is hozzátéve — magával hozza-hordozza a mű vagy művek-alko-
tások kirekesztését az adott, objektivitást feltételező felsorolásból/kiadványból. 

Nehezményezem, hogy egyes kulturális internetes portálok önkényesen erdélyinek 
nevezik ki magukat, s csak a saját „baráti” körükbe tartozó intézményeket szerepel-
tetik világhálós portáljaikon, úgy, mint e közösséghez tartozó „összes” kulturális in-
tézményt. Így aligha kerül a szellemi körforgásba az olyan községi, kisvárosi vagy a vé-
geken működő értékes művelődési-kulturális intézmény, mely van, létezik, de az erdé-
lyi magyar köztudatban még sincs. A bánsági, az Erdélyi Hegyalja vidékén élő, a bar-
casági vagy a székelyföldi alkotó, a kis- vagy nagyobb művelődési intézmény ilyenkor 
jogosan teszi fel a kérdést: ő miért hiányzik? Innen is… Most is… 

Vagy netalán az is megtörténhet, hogy bizonyos egyetemek vagy fakultások a 
saját „szellemi-ideológiai érdekei” szerint képezik ki tanítványaikat, „átneveli-át-
mossa” a szemléleteiket s úgy „küldi vissza” őket, oda, ahonnan érkeztek? Okta-
tói, s bűvös köre önkényes értékítélet-módszerét elsajátítva? A nagy könyvdöm-
pingben elő-előbukkannak a könyvesboltok polcain az olyan válogatások is, me-
lyek egy régiót jelölnek meg, de önhatalmúan kiválasztott két-három régióbeli ki-
adványából közölnek — baráti és érdeki szempontok szerint — válogatást. Az 
értelmes olvasó pedig azt mondja erre: a könyv válogatóját/szerkesztőjét — a 
tanítványt — átnevelték, jól megtanulta a leckét a láthatatlan „neveldében”! 

Az erdélyi magyar olvasótábort ma már nem lehet az orránál fogva vezetni. Jó 
értékmegállapító és objektív. Még mindig hagyományőrző-olvasó, de szívesen el-
fogadja az irodalmi művek — mostani — új korstílusát is. Folyóiratot is olvas, s 
könyvet is. Nem középszerű, hanem magasabb szinten is hozzászól egy-egy mű-
hely munkáihoz. Ezért nem sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy rájöjjön: az 
irodalmi csoportosulások is olyanok, mint valami sörsátrak. Itt az alkotó a maga 
városában a maga választotta sörsátorban issza a sört. Vagy ott, ahová befo-
gadták őt: értéke, háttere vagy pénze szerint. De csak ott. Nem a másik, vagy a 
szomszéd sátorban. Mert ha átmegy, akkor nem, vagy ritkán fogadják vissza. S 
amelyik alkotónak ez az „irodaloméleti” módszer nem tetszik, az a borítékon 
Magyarországra címezi a verset, a szépprózát, a tanulmányt, s ott próbál végképp 
szerencsét, befogadtatást vagy elismerést. 

Az olvasó érzi-látja, hogy itt túl elszánt a „halhatatlanságért” vívott harc. Túl 
nagy lett a kapkodás. Könyv könyv hátán jelenik meg. Eszméletlen energiák pa-
zarlódnak el egy-egy fiatal vagy idősebb költő-íróbarát befuttatására: kávézóban, 
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kocsmában, s másutt megrendezett összejöveteleken, ahol — ha jól megszámol-
juk — alig pár olvasó-érdeklődő van jelen. A többi — a találkozó velejárójáért: 
pálinkáért, borért összegyűlt — barát… De végképp ez nem is baj, a lényeg ott 
van, hogy — még mindig — sok az értékes alkotónk, s ha olvasónk egyre keve-
sebb is, meggyőződésem, hogy sokan visszatérnek majd a könyvespolcokon pi-
henő könyvek sárguló lapjaihoz. 

Az előbbi válaszban említett intézményhez, a könyvek raktározójához és 
hosszú távú megmentőjéhez, a könyvtárhoz, a könyvtár gondolatához térek vissza. 
Itt említem meg azt, hogy a Székely Útkereső folyóirat első számának megjelenése 
után, majd az Erdélyi Gondolat indulásakor olyan kapcsolatot teremtettem ezek-
kel az intézményekkel, melynek történetét a Székely Útkereső levelesládája 1990–
2000 című, 2010-ben megjelent levelek közlésével is alátámasztottam. Sajnos, 
már akkor, az 1990-es évek elején lehetett látni: nemigen lehet konkrét, folyama-
tos, rendszerességen alapuló kapcsolatot teremteni a belföldi könyvtárakkal. Ezért a 
Román Televízió Magyar Adásában elhangoztattam a folyóirat közleményét, 
mely szerint díjmentesen felajánljuk Székely Útkereső évfolyamainkat azoknak a 
könyvtáraknak, amelyek erre igényt tartanak. Postáztuk is mindannyiuknak, akik 
igényelték. 

E téren mégis gyümölcsöző kapcsolatunk a külföldi magyar könyvtárakkal, in-
tézményekkel volt. Felsorolnám őket: Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár — 
Salgótarján, Baranya Megyei Könyvtár — Pécs, Berzsenyi Dániel Megyei Könyv-
tár — Szombathely, Bessenyei György Tanárképző Főiskola Könyvtára — Nyír-
egyháza, Bródy Sándor Megyei Könyvtár — Eger, Csemadok Könyvtára — 
Kassa, Deák Ferenc Megyei Könyvtár — Zalaegerszeg, Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár — Veszprém, Eötvös Loránd Tudományegyetem: Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtár — Budapest, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Központi 
Könyvtára — Eger, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár — Budapest, Hajdú-Bihar 
Megyei Könyvtár — Debrecen, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár — Mis-
kolc, Janus Pannonius Tudományegyetem Könyvtára — Pécs, József Attila Me-
gyei Könyvtár — Tatabánya, József Attila Tudományegyetem: Állam- és Jogtu-
dományi Kar Könyvtára — Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Köz-
ponti Könyvtára — Szeged, Katona József Megyei Könyvtár — Kecskemét, 
Kisfaludi Károly Megyei Könyvtár — Győr, Kongresszusi Könyvtár — Wa-
shington (Amerikai Egyesült Államok), Kőrösi Csoma Sándor Egyesület Könyv-
tára — Tokió (Japán), Kossuth Lajos Tudományegyetem: Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár — Debrecen, Magyar Írószövetség Könyvtára — Budapest, Magyar 
Könyvtár — Genf (Svájc), Magyar Tanszék Könyvtára — Nyitra (Szlovákia), 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára — Budapest, Megyei Könyvtár — 
Békéscsaba, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár — Nyíregyháza, 
Népkönyvtár — Ada (Szerbia), Néprajzi Múzeum Könyvtára — Budapest, Or-
szágos Idegennyelvű Könyvtár — Budapest, Országos Széchényi Könyvtár — 
Budapest, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár — Szentendre, Pori 
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Városának Könyvtára — Satakunta Vidékének Könyvtára — Pori (Finnország), 
Ráday Könyvtár — Budapest, Somogy Megyei Könyvtár — Kaposvár, Somogyi 
Könyvtár — Szeged, Tamási Áron Egyesület Könyvtára — Hertelendyfalva 
(Szerbia), Tanárképző Főiskola Könyvtára — Szombathely, Területi Könyvtár 
— Ungvár (Ukrajna), The New York Public Library — New York (Amerikai 
Egyesült Államok), Tolna Megyei Könyvtár — Szekszárd, Újvidéki Magyar Tan-
szék Könyvtára — Újvidék (Szerbia), Újvidéki Telepi Könyvtár — Újvidék 
(Szerbia), Városi Könyvtár — Dunaszerdahely (Szlovákia), Városi Könyvtár — 
Galánta (Szlovákia), Városi Könyvtár — Losonc (Szlovákia), Városi Könyvtár 
— Rimaszombat (Szlovákia), Varsói Magyar Tanszék Könyvtára — Varsó (Len-
gyelország), Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár — Szolnok, Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár — Székesfehérvár. 

 
ALBERT-LŐRINCZ MÁRTON: A számítógép tulajdonképpen nem el-

vonja, hanem olvasásra csábítja az embert. Gondolom, senki nem vonja kétségbe 
azon kiadók és szerkesztőségek olvasóvá nevelési ügyködésének hasznosságát, 
akik naprakészen, vagy szinte naprakészen tálalják fel kiadványaikat „online” 
(=vonalon, vezetéken, avagy rendszerhez, hálózathoz kapcsolt; hozzáférhető, in-
tézhető interneten is — szerk. megj.) olvasóiknak. Ebbe a gondolatmenetbe be-
letartoznak természetesen a csak online kiadványok is. Ezzel lényegében a gazda-
sági krízistől szenvedő olvasók kultúrszomját elégítik ki, és megőrzik (tárolják) az 
olvasói potenciált. Magam is így olvasom a Korunk, az Irodalmi Jelen, az Erdélyi 
Toll, a Látó folyóiratokat, és sok verset néhány interaktív portálon. Azt azonban 
tapasztalatból is megerősíthetem, hogy a nyomtatott „olvasmány” élményét az 
„online” nem tudja pótolni. Az, hogy az online terjesztés milyen előnyökkel vagy 
hátrányokkal jár a kiadó számára, nem tudom, de az biztos, hogy olvasó marad 
az ember. És az olvasó ember csak megvásárol egy-két könyvet is, ha futja. Sze-
rintem a könyv- és folyóirat vásárlás legfőbb akadálya az ár. Meg lehet figyelni, 
hogy a könyvvásárok kedvezményes kínálata — a reklám és az árfekvés — kö-
vetkeztében megemelkedik az átlagos könyvforgalmazási szint. A két háború kö-
zött a filléres könyvek (nem csak a ponyvairodalomra gondolok), az átkosban az 
olcsó könyveknek szánt sorozatok megvásárolhatóvá tették a könyveket. Hogy 
csak egy példát említsek: a Bovaryné 1972-es kemény kötésű, kb. 350 oldalas ki-
adását 14 lejért árusították (részletre is meg lehetett vásárolni), az akkori szak-
képzetlen alapfizetés (938 lej) alig 1,5%-áért. Ugyanez puha borítóval jóval ol-
csóbb volt. Az iskolákban is időről időre könyvvásárokat rendeztek. A mai ára-
kat bárki mérlegelheti. Azt azonban magam is látom, hogy a szakkönyveken kí-
vül alig költ egy magát entellektüelnek tartó — mondjuk — középiskolai vagy 
egyetemi tanárember. Szomorú… 

 
CSIRE GABRIELLA: Bár vannak, akik még — vagy már — többre tarta-

nak egy tapintható, polcról levehető valóságos könyvet a virtuálisnál, még nem 
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tudni, hogy a „klasszikus” könyv nem kerül-e föl végleg a képernyőre. Igaz, hogy 
túllépi a kiadók szerepkörét, mégis érdemes újra meg újra szóvá tenni, hogy a könyv 
szeretetére való nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Óvodáskorban az esti olva-
sás, később az iskolai olvasástanulás, színvonalas iskolai könyvtárak létesítése és he-
lyi művelődési gócponttá alakítása, a különféle irodalmi vetélkedők és vakációs tábo-
rok szervezése megannyi lehetőség, amivel élni kell és lehet. Nagyon sok függ az is-
kolai szellemtől, a tanároktól, de a kiadók is kezdeményezhetnek iskolai könyvbe-
mutatókat, író-olvasó találkozókat, rendhagyó előadásokat és meg fognak lepődni a 
diákok őszinte érdeklődése láttán. De ne áltassuk magunkat! Amíg a „magaskultúra” 
képviselői, a hangadók szemlélete nem mozdul ki a helyéből, gyökeres változásra 
nem lehet számítani. A gyermeki olvasáskultúra európaibb szinten közügy. Elég, ha 
arra gondolunk, hogy a frankfurti egyetemen az irodalmár- és tanárjelölt szeminári-
umot hallgat a gyermekirodalmi képzés keretében a gyermekkönyv- és olvasáskuta-
tásról, Bécsben pedig Nemzetközi Gyermekirodalmi és Olvasáskutatási Intézet van 
stb. Hiszen köztudott: amilyen a mai gyermekek olvasási (és nem csak) kultúrája, 
olyan lesz a holnap kultúrája. 

 
BARABÁS ISTVÁN: Mit lehetne tenni az olvasótábor visszahódításáért? 

Szerintem semmi többet, mint amit eddig az iskola, a sajtó, a könyvkiadás tett. 
Tette és teszi, miközben a televízió, az internet, a DVD sok egyéb mellett ház-
hoz szállítja az irodalmat is (lásd Magyar Elektronikus Könyvtár). Nincs mit ten-
ni, csak örülni annak, hogy az információ-technológia minden konkurenciája el-
lenére is, a jó könyv eljut az olvasóhoz. 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: Az erdélyi magyar olvasótábort nem kell vissza-

hódítani. Az erdélyi magyarság mindig is olvasó, író nép volt, és az is marad. A 
kiadó részéről azt hiányolom, hogy a Erdélyi Toll népszerűsítése érdekében miért 
nem szervez minél több találkozót. Tudomásom szerint ez idáig egyetlen alka-
lommal volt ilyen rendezvény, mégpedig 2011. október 13-án, csütörtökön, a 
marosvásárhelyi Súrlott Grádics irodalmi kör ülésén, a kövesdombi unitárius 
templom Bözödi-termében. Nem elég, ha csak papíron ajánljuk magunkat, ma-
napság ki kell állni az emberek elé. Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Maros-
vásárhelyen, Kolozsvárott és Budapesten. 

 
BRAUCH MAGDA: Magam is úgy véltem, hogy a mai ember könyv iránti igé-

nye jelentősen csökkent az ismert okok „jóvoltából”. Éppen ezért rendkívül kelle-
mesen lepett meg a 2011 novemberében megrendezett Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásár, amelynek — Aradról érkezett vendégként — például a szemtanúja vol-
tam. Nem annyira a bőséges választékra, gazdag kínálatra gondolok — ez természetes 
—, hanem az olvasói érdeklődésre. A könyvvásárt látogató tömegben szinte mozogni 
sem lehetett, s ahogy láttam, vásárlók is bőven akadtak. Számomra ez nagy élmény 
volt. Ezt a példát követni kellene minden erdélyi városban.  
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BUKSA ÉVA-MÁRIA: A mai posztmodern korban — az ún. „digitális 
bennszülöttek” számára talán — a számítógép előtti hosszú időzés fárasztó le-
het, de kényelmesen a fotelben vagy vízszintes helyzetben az ágyban való olvasás 
mélyebb átélésre, jobb megértésre ad lehetőséget... Talán a kényelemszeretet 
megmentheti a könyvet a „pusztulástól”?! 

Úgy véljük: a 20. században a könyv szerepe felértékelődött, a könyv kultúra-
őrző és -fenntartó szerepét hirdettük a rendszerváltás után. Is. Hittünk a könyv 
megtartó erejében. Hittünk és továbbra is hiszünk az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó erőterének vonzerejében, még akkor is, ha a gazdasági világválság egyenes 
következményének áldozatai vagyunk — mindnyájan és minden vállalkozási te-
rületen. 

Vörösmarty kérdésfelvetésére: „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” — ko-
ronként számos pro és kontra vélemény fogalmazódott meg. Már a reform-kor-
ban Bessenyei kulturális programjában kiemelt szerepet kapott a könyv, melyet a 
közjó, a közboldogság forrásának tekintett. A következő korokban magyar kul-
túrkörökben általánossá vált az a felismerés, hogy a kultúra és könyvek kéz a 
kézben járnak. A jelenkorban a kommunista kulturális tilalomfáktól, eszmei 
befolyásoktól mentes, soha nem tapasztalt könyvbőséggel szembesül az olvasó. 
Ma már a választás szabadsága érvényesül: mi magunk döntjük el, hogy milyen 
könyvet olvasunk, ebben semmiféle uralkodó irányzat nem befolyásolhat. Azzal, 
hogy a könyvesboltban mit vásárolunk meg, a kultúránk és könyveink színvona-
lát, sőt jövő életünk minőségét, alakulását is befolyásolhatjuk. Rajtunk áll, hogy 
igazán akarjuk-e, hogy „menjen a könyvek által a világ elébb”. 

Bár nem szeretnék esztétikai, kulturális elmélkedésbe bocsátkozni, úgy vélem 
még ha közhelynek is számít, hogy a jó könyv a tudás, a kultúra tárháza, de 
ugyanakkor lelki gyógyír vagy olyan szellemi-lelki táplálék, amely segít, hogy az 
íróval együtt bejárjuk azokat a történelmi-művelődéstörténeti-lelki és földrajzi tá-
jakat-helyeket, amelyek számunkra is gyönyörűséget, katarzist jelentenek. 

 
DEMETER ATTILA: Világszerte ismert és szomorú jelenség, hogy meg-

csappant a könyvek iránti igény. Bár azt nem lehet kijelenteni, hogy az emberek 
manapság nem olvasnak, mégis az a tapasztalat, hogy a szépirodalom, és a valódi 
kulturális értékek háttérbe szorultak a puszta információ igényével szemben. A 
számítógép és az internet „forradalma” egyrészt felgyorsította és megsokszo-
rozta az információ terjesztési lehetőségeit, ugyanakkor gyökeres változást ho-
zott, amely nem az igényes olvasóközönségnek kedvezett, hanem ellenkezőleg: a 
felületességet, a szétszórtságot részesítette előnyben. A „mindenki” által elérhető 
információ és kultúra érthető módon nagy mértékben befolyásolta az olvasási 
szokásokat, és egyre inkább távol tartotta az embereket a könyvek, elsősorban az 
irodalom olvasásától. Ez alól nem kivétel az erdélyi olvasó sem, bár meg vagyok 
győződve, hogy mi sem olvasunk kevesebbet az európai átlagnál. Ez persze, nem 
különösebb vigasz, de az ilyen világfolyamatok ellen nagyon nehéz eredmé-
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nyesen küzdeni. Hogy mégis mit tehetünk annak érdekében, hogy „visszahó-
dítsuk” az erdélyi magyar olvasót? Sok mindent meg kellene próbálnunk, az élet 
minden területén szorgalmazni kellene a kultúra fontosságát. El kellene érni, 
hogy az emberek ne kizárólag a tévé bűvöletében töltsenek el napi három órát, 
hanem mondjuk a könyv mellett akár napi egy órát. Egy másik lehetőség: a helyi 
tévéadóknál szorgalmazni kellene a hazai könyvkiadók termései mellett a világ-
irodalmi alkotások bemutatását is. A színműveket, szavalóesteket vissza kell 
hozni a tévé műsoraiba, hogy ezzel a nézőket olvasásra, művelődésre serkentsük. 
Igaz, ezzel még mindig nem növekszik közvetlenül a könyvek eladása, a kia-
dóknak viszont meg kell találniuk a megoldást. Ami különösen nehéz. Egyre 
több alkalommal kellene irodalmi kört, irodalmi esteket szervezni, újságokban 
hirdetni, ismerősök körében népszerűsíteni, e-mailen (elektromos postán) ke-
resztül meghívót küldeni stb. Nem árt, ha a fiatalok minél nagyobb számban 
lennének jelen e találkozókon, ez főként a magyartanárok feladata az iskolákban. 
Más megoldást egyelőre nem látok, hisz bár igazán nagy a választék a könyv-
piacon, az eladási ár miatt a könyvek nem mindenki számára elérhetőek (más 
kérdés, hogy ebben a kiadók nem hibásak, egyszerűen lehetetlen olcsóbban elő-
állítani őket). 

 
MÁLNÁSI FERENC: Az „utolsó óra” legjobb „tréningje”, amit ajánlani tu-

dok: mesélni, mesélni és újra csak mesélni... A szülőknek, a nagyszülőknek min-
den egyes alkalommal, az esti lefekvéskor, de bármikor kézbe lehet venni egy-egy 
meséskönyvet, és olvasni, olvasni belőle, majd ha nőtt és iskolás lett a gyerek, a 
kezébe adni, és megtalálni az egyensúlyt a tévés mese és a meséskönyv között, 
úgy, hogy egyiknek se legyen a rovására... Hiszen igaz, hogy a képi információ 
gazdagabb, színesebb, vonzóbb a gyerek számára, de ha nem alakul ki a gyerek 
belső, képi világa, a szó jelentését formáló folyamat, akkor szegényebb lesz, mert 
bár az olvasás egyre inkább háttérbe szorul, a gyerek is belátja egy idő után, hogy 
— a tévé, a videó, a klipek világa mellett — neki is ott van a betűk, a szavak, a 
szövegek kínálta világ, melyet készen kap, s amelyet ereje, képzelete és alkotó 
munkája nyomán saját magának kialakíthat... Tehát a képi varázs mellé nem sza-
bad elhanyagolni a szavak varázsát sem... 

 
BALÁZS SÁNDOR: Én a világhálót még idézőjelben sem minősítem az ol-

vasási kedv megrontójának. Más az olvasás általában és más a könyvolvasás, a folyó-
irat olvasása; a nyomtatott és az elektronikus médium a betűk közvetítette eszmék 
befogadási módjában valóban konkurálhat egymással. De nem mindig, hiszen 
miért ne egészíthetnék ki egymást. Az Önök esetében e tekintetben különbség 
van az időszaki kiadvány és könyvek megjelentetése között. Az Erdélyi Toll — 
nyomdai sokszorosítása mellett — fent van az interneten is, bárki olvashatja, ez a 
sajtóterjesztés szempontjából lehet, hogy hátrányos (kevesebb példányt lehet el-
adni), ám nagy haszna is van: olyanok is hozzájutnak a szövegekhez, akikhez a 
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példányok a szokásos úton soha nem jutottak volna el. Én magam számos kül-
földi rokonomnak, ismerősömnek javasoltam, olvassák a világhálón folyóiratu-
kat. Megköszönték, és jó véleménnyel voltak az Erdélyi Tollról. Ezt a sikert az 
elektronikus eszközök nélkül nem könyvelhették volna el. Más a helyzet a 
könyvkiadással. A könyveiket csak eladásra kínálja vagy népszerűsíti a világháló, 
de elolvasásukra (legalábbis belátható időn belül) nem. Ezen a páston nem az 
internettel, hanem a piacgazdaság törvényeivel kell viaskodniuk. Közhelyeket 
írok: akkor lesznek kelendőek a piacon a köteteik, ha minőségileg magas színvo-
nalúak (ennek konstatálásához azonban el kell olvasni őket), ha külső formá-
jukban vonzók, ha megfelelő lobbizás folyik körülöttük, ha jól működik a ke-
reskedelmi hálózat. Ez vonatkozik a következő kérdésre (10) is. 

 
 
 

10. Vélemények a gyermekek olvasóvá nevelésének 
a lehetőségeiről 

 
BEKE SÁNDOR: Milyen kiutat, lehetőséget lát arra, hogy a „számítógépes kénye-

lembe” beleszületett erdélyi magyar gyermekek olvasókká, könyvbarátokká váljanak? 
 
ALBERT-LŐRINCZ MÁRTON: A székely gyermekek olvasóvá nevelésé-

ben két dolgot tartok fontosnak: az egyik a szájhagyományok terjesztése, a másik 
a gyermekversekre való rászoktatás. Minden egyéb fontos és kiegészítőleges, de 
véleményem szerint e kettő a legfontosabb. Az átlagos székely családok éthosza 
nem intellektuális beállítottságú, hiszen mindenek előtt a munka szeretetét és 
hasznát tartják társadalmi tőkének. Természetesen sok irodalmi példánk van arra, 
hogy a könyv nélkül élő családok is termeltek ki bőven írástudókat. Ha Csoma 
Sándorra, Tamásira vagy Kányádira (kiszélesítve Petőfire, Arany Jánosra vagy Jó-
zsef Attilára) gondolunk, hogy csak a legnagyobbakat említsem, érvként is elég-
séges példák. Az átlagos székely családok, ahonnan írók, művészek, tudósok ke-
rültek ki, a fizikai munkát tekintették, és jószerével tekintik ma is általános meg-
élhetési tőkének, értéknek, de a munka mellett a szellemi dimenzió is mindig je-
len volt a mindennapok tréfáiban, mondókáiban, rigmusaiban, elbeszéléseiben, 
meséiben. Legkorábban ezekkel találkozik a gyerek, ezek ébresztenek kíváncsisá-
got benne. Nem írott örökségek ezek, de mély gyökerűek. Nos, az Erdélyi Gon-
dolat Könyvkiadó — bátran állíthatjuk — az elmúlt húsz esztendő során ezt az 
elbeszélt örökséget igyekezett írott sajtótermékekbe menteni.  

Másrészt, a jó gyermekversek is az olvasásra nevelés fontos eszközei. Ha értik, 
megtanulják és mondják. Talán akkor is, ha nem értik, de jó a ritmusuk (nem is 
annyira a rím által). Fellépnek velük az óvodában, az iskolában, világot teremte-
nek. A verset megszeretik a gyermekek, és észrevétlenül rajtuk keresztül el-
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jut(hat)nak az irodalomig. Én gyermekkoromban a nővéreimtől hallott verseket, 
a csodálatos balladákat vettem észre legkorábban, mielőtt magam is az állatme-
sék, a tündérmesék és a Petőfi-versek olvasói bűvöletébe estem. Azt gondolom, 
alapvetően ma sem lehet másként. Talán a tévé zavarhat bele. Én legalábbis így 
látom.  

Az olvasásra nevelés első szcénuma a család, aztán jön az iskola és a kortársak 
hatása. A sorrend csak látszólag fontosságú, hiszen a párhuzamosság mindig jelen 
van. A gyermek fejlődésében az utánzás és mintakövetés meghatározó tényező. A 
motiváció tehát kialakulhat önmagától is, az előbbiek mentén, de kívülről való ráne-
veléssel, ún. külső motiválással is. A számítógép hirtelen tört be a kortárs kultúrába, 
így az olvasókultúrába is. A könyvet ugyan nem helyettesíti, de pótolja. A számítógé-
pet igenis számításba kell venni, számolni kell vele. Általában az az álláspont, hogy a 
számítógép az olvasási kultúrát megöli, de legalábbis megrontja. Igen is, meg nem is. 
A gyermekeknél valószínűleg igen, és ez veszélyes lehet, mivel a számítógépes adat-
dömping képes gyorsan kielégíteni a kíváncsiságot, minden pillanatban elérhető, 
kéznél van, és nem szelektív. A gyermeket elsősorban a világ felfedezésének kíván-
csisága hajtja, így könnyen „elcsatornázódhat”. A gyermekek „online” olvasókká 
nevelésében az iskola vállalhatna szerepet. Ehhez arra van szükség, hogy a tanárok 
ismerjék a megfelelő gyermekportálokat, ajánlani tudják, majd az olvasmányélmé-
nyeket valamilyen formában feldolgozzák együtt. 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: A könyv: érték, ezt a könyvkiadás is illene figye-

lembe vegye, mind a technikai jellemzők (rossz példaként: nehezen olvasható be-
tűtípus és betűméret, legolcsóbb papír, helyesírási és nyelvhelyességi hibáktól 
hemzsegő szövegek, ákombákom illusztrációk) esetében, mind a tartalmat ille-
tően. Könyvbarát csak az lesz, akinek jó élményei vannak a könyvekkel, más ki-
adványokkal kapcsolatban. Ezt a minőség megőrzésével, az igényesség nö-
velésével lehet csak elérni. Szeretném megérni, hogy végre lejárjon a világhálóról 
összeollózott gyerekkönyvek (pl. szólások, találósok, közmondások, gyerekjá-
tékok stb.) korszaka, hogy egy könyvnek se szerzője, se szerkesztője, se korrek-
tora ne legyen. Az írás alkotás, az alkotás szellemi érték, a tolvajokat (még azokat 
is, akik pl. Arany Jánost, Petőfit úgy adják ki, hogy a szerzői joghoz nevetséges 
módon önmagukat tüntetik fel!) pedig illene már nevükön nevezni.  

 
BARABÁS ISTVÁN: Mit lehetne tenni, hogy a gyermekek olvasókká válja-

nak? Két lehetőséget látok, egyik sem új felfedezés. 1. Pedagógusok felcsigázhat-
ják a kisiskolások érdeklődését a nekik való olvasmányok iránt. (Régtől bevált 
módszer megtiltani a kiszemelt könyv elolvasását, mert akkor biztosan rávetik 
magukat). 2. Amit az Erdélyi Gondolat kiadó is tesz: hozzáférhető áron szín-
vonalas gyermekirodalmat, mindenekelőtt a mindig hiánycikknek számító mesés-
könyveket kínálni a kis olvasóknak. Ahová nem vihetik magukkal a számítógé-
pet, ott mégis a könyvet választják társnak. 
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BÖLÖNI DOMOKOS: Csak az olyan családok gyermekei idegenülnek el a 
nyomtatott betűtől, ahol már a szülők sem olvastak. Az „átkos rendszerben” 
kénytelenek voltak olvasni, a tévéműsor jobbára a diktátor dicsőítéséből állt, 
számítógépet csak moziban láttunk. A mostani nemzedékek nem győznek be-
telni a világhálós szabadsággal. Olyan ez, mint a nagyon erős részegség. Beáll a 
telítettség, a szaturáció, sőt a szupraszaturáció, aztán a kijózanodás, az elvonási 
tünetek — és akár az újgazdagok a mandzsettagombot, dédunokáink ismét felfe-
dezik a jó öreg könyvet. Az is lehet, hogy üdítős palack helyett séta-bibliákkal 
páváskodnak majd a parkokban és a tereken.  

 
BRAUCH MAGDA: Ez kényes kérdés, elsősorban azért, mert az iskolások egy 

részének még a folyamatos olvasás is nehézséget okoz, ezért nem szívesen nyúlnak a 
nekik szóló könyvekhez sem, nem beszélve a televízióról és a számítógépes játé-
kokról, melyek számukra érdekesebbek, és elveszik az olvasásra szánt időt (ha van 
ilyen az életükben). Régi és új gyermekirodalmi kiadványokban nincs hiány, de egyre 
kevesebb gyermeket lehet mesés- vagy ifjúsági könyvvel megörvendeztetni, az úgy-
nevezett kötelező olvasmányokat meg vagy filmen nézik meg, vagy elmeséltetik ma-
guknak, még a középiskolások is. Nemigen látok kiutat, de az ösztönzésnek és a tar-
talmas gyermekirodalom kötetek gyarapításának nem szabad szünetelnie. Talán a 
szülők példamutatása hozhat megoldást, vagy kedvező fordulatot, csak ott van a hi-
ba, hogy a felnőttek sem olvasnak, vagy idő hiányában, vagy azért, mert számukra is 
kényelmesebb és pihentetőbb a televíziót nézni.  

 
BUKSA ÉVA-MÁRIA: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó értékes gyermek-

irodalmában szereplő műfajok erkölcsi tanításainak igazán akkor lehet jellem-
formáló hatása/ereje, ha azt élőszóban közöljük gyermekeinkkel. Napközben 
vagy elalvás előtt a szülő vagy nagyszülő, az óvodában és iskolában a szakember 
felolvasása maradandó élményt jelenthet a gyermek szellemi-lelki fejlődésére és 
hathatósan segít a mesehőssel való azonosulás folyamatában és az események 
mélyebb átélésében. A gyermek az érdekes, formai kivitelezésében is tetszetős 
könyvet megcsodálva meg is kedveli, megszereti azt… Legyünk optimisták! A 
kisgyermekkorban kialakult könyvszeretet tovább élhet majdan a kamasz ifjúban, 
esetleg később a felnőttkorban. 

 
DEMETER ATTILA: A „számítógépes kényelembe” beleszületett erdélyi 

magyar gyereket is könyvbaráttá lehet nevelni, persze ez nem könnyű mostaná-
ban, amikor a szülői szigor egyre inkább alábbhagy. Szerintem ebben a „képlet-
ben” a szülő a legfontosabb, elsősorban személyével és saját szokásaival, visel-
kedésével mutathat példát. Az iskola magyartanárának tevékenységét is fontos-
nak tartom, mégis a szülő az első, akinek személyisége a legjobban hat a gye-
rekre. Az odafigyelés, az igényesség, a minőségi élet iránti vágy a gyermeket is át-
hatja, így valószínűleg olvasni is fog. 
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MÁLNÁSI FERENC: Újra csak a szülők és persze a tanár kollégák fele-
lősségét hangsúlyoznám… Hiszen ma már a számítógép abban is segítségünkre 
van, hogy szavaink, szövegeink sok-sok példányban megszerkeszthetők legye-
nek, ne csak bámuljuk a számítógépet, hanem lúdtollat forgató eleink szor-
galmas, néha hónapokig tartó, alkotó, kódexmásoló író munkáját megsokszo-
rozza… Iskolalapok, folyóiratok születnek… 

  
 
 

11. A kiemelkedő könyvkiadói tevékenységet 
felmutató erdélyi magyar könyvkiadókról 

 
BEKE SÁNDOR: Tudtommal nem készült még pontos felmérés arról, hogy Romániá-

ban hány magyar könyvkiadó létesült 1989 után. A sajtó- és irodalomtörténeti tanulmányok 
ugyan számtalan könyvkiadó működésére derítenek fényt, mégsem tudni pontosan, hogy Er-
délyben jelenleg hány magyar kiadó működik.  

A még tisztázatlan erdélyi könyvkiadási adatok ellenére — munkájuk, eredményességük, 
értékük, tevékenységük alapján — véleménye szerint melyek azok az erdélyi könyvkiadók, 
amelyek kiemelkedő eredményt mutatnak fel? 

 
BARABÁS ISTVÁN: Hogy 1989 után hány kiadó működött és működik, azt 

soha senki nem tudja felmérni. Kiadók születtek és meghaltak, de közben köny-
vet megjelentetnek újságok, alapítványok, tudományos társaságok, egyházi intéz-
mények, kereskedelmi társaságok, sportegyletek, iskolák, egyetemek, polgármes-
teri hivatalok — mindezeket ki tudja figyelemmel követni? Nincs is rá szükség, 
inkább örüljünk a bőséges kínálatnak. A nagy tolongásban kiemelkedőnek ter-
mészetesen a hivatásos könyvkiadókat tartom, köztük ezeket (nem fontossági 
sorrendben): Mentor, Polisz, Pallas-Akadémia, Koinónia, Concord Media, Char-
ta, Státusz, Erdélyi Gondolat. 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: Az erdélyi magyar könyvkiadásban is az történik, 

amit a félállami vadkapitalizmus diktál: aki több támogatást kap, jobban jár, a 
nagy keresztapa pedig szerre lepuffantja a kisebb komákat. A partizánkodás kor-
szakát fölváltotta a lobbizás, a pártosodás, a klikkek és érdekszövetségek szerinti 
helyezkedés érája. A felszínen azonban az látszik, hogy ha drágán is, de sok szép 
és jó könyv kerül a standokra, és paradox módon: minél inkább szegényedik a 
társadalom, annál gazdagabb a kínálat. 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Az erdélyi könyvkiadók sora gazdag, és inkább 

szaporodnak, mint megszűnnek kiadók. Figyelembe kell venni, hogy sok közülük 
nem gazdasági vállalkozásként működik, hanem civil szervezetként, és a kiadásba 
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csak úgy tudnak befektetni, ha pályázatokból, adományokból szereznek erre 
pénzt. Tehát teljesen függenek egy tőlük függetlenül kialakított rendszertől. Má-
sok — bár jórészt pályázati forrásból van rá lehetőségük — a minőséget is meg 
tudják mutatni, pl. a csíkszeredai Pro-Print. A marosvásárhelyi Mentor számsze-
rűsíthetőségében is kiemelkedő mutatókkal bír, ugyancsak pályázati pénzből. 

 
BALÁZS SÁNDOR: Provokatívnak tartom a megkérdezettet arra kérni, a ki-

emelkedő eredmények szerint értékelje a különböző erdélyi könyvkiadókat. Ennek a 
megválaszolása, az önkényes értékrend csak nézeteltéréseket szít. Az önérték a fontos, 
nem pedig az, hogy összevessük az adott szerkesztői munkát a hasonló tevékenységet 
végző munkaközösségekéivel. Szerintem nem annyira az „ez jobb, mint az” szerinti 
osztályozásnak kellene jellemeznie az erdélyi magyar könyvkiadást, hanem inkább an-
nak a mérlegelése, ki tud jobban együttműködni a társaival. Beleértve ebbe akár a 
munkamegosztásból fakadó lemondást egyes könyvek kiadásáról, amikor az adott 
munka megjelentetése jobban beleillik egy más kiadó profiljába. 

 
BEKE SÁNDOR: Itt ismét meg kell szólalnom. Kérdésem inkább udvarias. 

Ugyanis udvariasságból fogalmaztam így, hiszen a II. fejezetcím ez: Az erdélyi 
könyvkiadásról általában. Kérdésemnek főleg irodalomtörténeti „háttere” van, azaz 
egyfajta információs támpont a majdani irodalmároknak-irodalomtörténészeknek 
(is), akik az 1989 utáni romániai magyar könyvkiadást elemzik, bárki is legyen a 
listán a boldog felsorolt. 

Jelen beszélgetés az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 20. születésnapja alkalmá-
val készül. A beszélgetésben Rólunk van szó, a Mi ürügyünk révén osszuk meg 
egymás között örömünket. De mi nem mellveregetéssel, nem egy képzeletbeli 
erdélyi pódiumon való hencegéssel, nem zászlólobogtatással kívánunk szere-
pelni; hallott háttérinformációkból nem sorolunk senkit sehova, jelzőkkel se lát-
juk el, és nem kívánjuk, hogy velünk ellenkezőleg tegyenek. Az igazi „rangsoro-
lás”, az igazi „felmérés” pedig nem itt e sorok között, vagy a holnaputáni médiá-
ban történik. Kiadónk tevékenységét, eredményeit a józan, a pártatlan irodalom-
történet fogja rangsorolni, és minden bizonnyal, ha ezt megteszik, jó magyar 
emberek teszik majd, akkor, amikor ennek eljön az ideje. 

Bármekkora is lenne az 1990-es évek utáni erdélyi magyar könyvkiadók vagy a 
különböző erdélyi városokban működő körök/műhelyek közötti „csendes” vi-
szálykodás — az inkább szóbeszédekben, álhírekként, kitalációkként terjesztett 
láthatatlan (Balázs úr által is e beszélgetésben többször említett) „rosszindulatú 
véleményeket terjesztő »ellendrukkerei«”-nknek az „egyesektől terjesztett rossz-
indulatú vélemény”-e, a színfalak mögül, a háttérből „az egyes körökben sut-
togva vagy kevésbé suttogva” terjesztett, szerzőket bujtogató szövegek, engem 
személyesen ez nem érdekel. Könyv- és lapkiadói munkánkat beleépítjük szülő-
földünk egységes, közös alkotó munkájának egészébe, eddigi eredményeinkkel 
nem hencegtünk, és főleg kiadói sorstársainkról nem terjesztünk semmiféle hírt 
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vagy álhírt, azért, hogy esetleg egyik vagy másik szerzőt megszerezzük, vagy a mi 
kapunk felé térítsük egy más kiadó felé vezető útról. 

Nyilván, hogy vannak könyvkiadók, ahová/amerre nagy tételekben ment a 
könyvtámogatás. Mi akkor sem irigykedtünk, említést sem tettünk, s nem is te-
szünk ezután sem. Mindenkinek a maga dolga, ki, hova, melyik párthoz, cso-
portosuláshoz, vagy érdekszférához tartozik. Egy dolgot biztosan tudok: az Er-
délyi Gondolat Könyvkiadó pártatlan, objektív, s az egyetemes magyar olvasó-
hoz tartozik, függetlenül attól, hogy olvasói melyik párthoz, valláshoz, vagy a hat 
kontinensen melyik egyesülethez vagy szövetséghez tartozik. 

Az Ön által említett „a munkamegosztásból fakadó lemondást egyes könyvek 
kiadásáról, amikor az adott munka megjelentetése jobban beleillik egy más kiadó 
profiljába” intelemnek pontosan a fentiek miatt nem tudunk eleget tenni. Ha a 
kiadók egyformán jutnának hozza a könyvkiadási támogatáshoz, nem lenne baj, 
egye fene, lemondanánk a másik javára egy-egy jó kéziratról. Máskülönben ehhez 
a példához hasonlítana az egész: az egyik autógyár évek hosszú során megterve-
zett új luxusautójának a gyártását egy másik városban működő autógyárnak át-
adná, csak úgy, „munkamegosztásból fakadó lemondással”, mert „az adott mun-
ka (…) jobban beleillik” a másiknak a profiljába, csupán azért, hogy egymás irán-
ti szeretetből bebizonyítsuk: igenis, mi tudunk „mérlegelni”, s mérlegelésünkkel 
bebizonyítjuk: mi együtt tudunk működni a könyvkiadó társainkkal. S azért, hogy 
további tiszteletet nyerjünk, átadjuk nekik a kéziratot. Nevetséges… 

Amikor megjelent Brauch Magda társszerzővel a Székely Útkereső (1990–1999). 
Laptörténet és sajtóvisszhang (Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondo-
lat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008) című könyvem, azon voltak elcsodál-
kozva író ismerőseim, hogy a kötetben az általam összeállított A Székely Útkereső 
és a Székely Útkereső Kiadványok sajtóvisszhangja című szemelvényeket tartalmazó 
igen terjedelmes fejezetben miért nem csak azokat a részeket válogattam be, me-
lyek szigorúan csupán a Székely Útkeresőre, az általam (fő)szerkesztett folyóiratra 
vonatkozik? Erre azt válaszoltam, hogy a Székely Útkereső mellé azért került be a 
többi újság, lap vagy folyóirat adata is, mert a többiek is szerves részét képezik az 
1989 utáni romániai magyar sajtónak, sajtótörténetnek. 

1990-ben, amikor a Székely Útkereső számait szerkesztettem, már javában ké-
szültem megalapítani az Erdélyi Gondolat Könyvkiadót. Mégis lapszerkesztő-
ként, s leendő könyvkiadóként a folyóiratban interjút közöltem Kántor Lajossal, 
a Korunk főszerkesztőjével és a Kriterion Könyvkiadó új igazgatójával, H. Szabó 
Gyulával. Pedig akkor, az indulás éveiben — ahogy szerkesztő kollégáim mond-
ták-sugallták — mindkét cég amolyan „csendes ellenfelünk” volt. Számomra 
mégis barátaink voltak, akik nem tettek egyebet, mint azt, amit mi is: folyóirat-
ban, könyvben egyaránt lehetőséget adok a közlésre: szép anyanyelvünkön szó-
laltattuk meg íróinkat. 

A kiemelkedő könyvkiadói tevékenységet felmutató erdélyi magyar könyvkiadókról című 
kérdésem célja megemlíteni az erre érdemes könyvkiadókat, akiket a riportalany 
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felsorakoztatni méltónak lát, akik — hozzánk hasonlóan — küzdenek fennma-
radásukért, s nem utolsó sorban az erdélyi magyar szellem megmaradásáért… 

 
BRAUCH MAGDA: Sajnos, csak az Erdélyi Gondolat és a Concord Media 

kiadókat ismerem közelebbről. Ezek kiadványai rendkívül változatosak, ízlésesek 
és általában véve színvonalasak is. 

 
BUKSA ÉVA-MÁRIA: Itt és most az erdélyi könyvkiadók hosszú sorában 

nem könnyű megjelölni a kiemelkedő eredményeket felmutató intézményeket — ez 
minden Olvasó autonóm döntése. Megítélésem szerint az Erdélyi Gondolat Könyv-
kiadó egy olyan szellemi magaslatra épült „kilátó”, ahonnan jól beláthatók az erdélyi 
magyar könyvkiadás „tájai”. A láthatáron hasonló magaslaton helyezkedik el a 
Pallas-Akadémia és a távolban a kolozsvári Kriterion, valamint a Koinónia, de ki-
emelt helyet foglal el a másik csíkszeredai kiadó, a Status, és hasonló magaslaton 
„látható” a sepsiszentgyörgyi T 3, a marosvásárhelyi Mentor és a nagyváradi Scripta 
kiadó és a messzi ködben felderengő aradi Concord Media is. Egyébként nekem 
nem tisztem a legismertebb, legtermékenyebb könyvkiadókat rangsorolni. 

 
CSIRE GABRIELLA: Nincs átfogó képem sem a működő kiadókról, sem 

magáról a könyvtermésről. Így hát összehasonlítási alapom sincs. 
 
SIPOS ERZSÉBET: A hazai könyvkiadók közül főleg az aradi Concord 

Media születését üdvözölte és kíséri figyelemmel jelenleg is az ezen a vidéken élő 
(Temesváron — szerk. megj.) olvasó, sőt határainkon túl is számos könyvvásá-
ron hívja fel magára a figyelmet és nyert már eddig is elismerést. 

 
MÁLNÁSI FERENC: Sok kiadónk van. Egy-egy könyv megjelenésekor, 

megvásárlásakor nem is tartjuk fontosnak a kiadó kilétét, de úgy gondolom, hogy 
az Erdélyi Gondolat Kiadó kiemelkedő eredményt mutat fel világunkban, le-
gyünk rajta, hogy áldásos munkája folytatódjon, nemes versengés jellemezze ezt 
a munkát, erdélyi nemzeti közösségünk épülésére! 

 
 
 
12. Vélemények a XXI. század eleji erdélyi magyar irodalomról 

 
BEKE SÁNDOR: Milyennek látja a XXI. század első évtizedeiben, jelenünkben az 

erdélyi magyar irodalmat? 
 
BERTHA ZOLTÁN: Az erdélyi magyar irodalom sokszínűsége talán az 

egyre egészségesebb szellemi létformák meghonosodása felé vezet. Úgy értem, 
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nem jó az, ha mindig csak néhányan kerülnek a figyelem középpontjába, a köztudatba, 
s a többiekről nem is tud a szélesebb közvélemény. Persze nem baj, ha vannak repre-
zentáns vezéregyéniségek, de a mögöttes teljesség jelenléte és sugárzása is nélkülözhe-
tetlen. Régebben Nyirő, Tamási, Sütő, Kányádi kerültek előtérbe, a posztmodern érá-
ban Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes szereztek kivételes elismertséget (az 
anyaországban kiváltképpen), miközben más széles olvasórétegek a korábbi elnémí-
tottsága után most felfedezett Wass Albertet kedvelik. Az úgymond sztárszerzővé 
váláshoz persze mindenféle politikai, monetarizált média-kommunikációs, köz-
hangulati, irodalmi kanonizációs és érdekszövetségi lobbi-tényezők is hozzájárulnak. 
Szerintem most már határoktól függetlenül lehet valaki sikeres, ha ezek a körülmények 
összejátszanak. De azért a tiszta és összetett értékek talán mégis a legmaradandóbb 
lelki-szellemi alapokon nyugszanak: amikor a mű sem érzelmileg, sem erkölcsileg nem 
idegenedik el a jellegzetes nemzeti sorskérdésektől, a népünket sorvasztó gondok-
bajok észrevételétől, a felelősségvállalásra és igazmondásra késztető moralitástól. A 
tradicionális sajátosságok — a hűség, a kötődés, az identitásvédelem — hagyományos 
méltóságától. A politika persze más, mint az írásművészet, de azért ahogyan az erdélyi 
magyarságot, mint nemzeti közösséget természetes jogelvi alapon megilleti a kollektív 
önrendelkezés, az autonómia szabadsága, hasonlóképpen az irodalom szabadságához 
is hozzátartozhat a „vallani és vállalni” eszmeisége (még ha olykor éppen ezt akarják is 
kilúgozni belőle). Az, ami minden leszűkítés nélkül önmagunkra ismertet — és re-
ményt is sugároz. Ami köt és emel — köt a bennünk és emel a fölöttünk lévő érté-
kekhez. Ahogyan a Székely Útkereső és a körülötte kibomlott eredmények (Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll folyóirat, antológiák stb.) összegezve is mutatják 
valamennyiünk számára „a jövő, a megmaradás méltó útját”, ahogyan Beke György 
fogalmazott, s hogy mindez nemcsak tényadat immár, hanem: történelem — amiként 
pedig azt Nagy Pál szögezte le legújabb, és éppen a kiadónál közzétett ta-
nulmánykötetében, a Betűvetés mezején címűben (2010). De remélhetőleg — tehetjük 
hozzá — nemcsak múltbeli, hanem jelen- és jövőbeli, vagyis folytonosan történő és 
létezésünkben megtartó történelem. 

 
BRAUCH MAGDA: A 21. század első évtizedében, de már a rendszerváltás 

utáni 10 évben is nagymértékben megváltozott az erdélyi magyar irodalom arcu-
lata, egyrészt pozitív, másrészt negatív irányban. Először is: a korábbi témák, el-
sősorban a rendszert burkoltan, néha bátrabban bírálók, leleplezők okafogyottá 
váltak, és ezt a hiányt nehéz volt azonnal más, érdemes és érdekes témákkal pó-
tolni, de a — jó értelemben vett — rutinos szerzők megtalálták ezeket. Kétségkí-
vül pozitívumnak könyvelhető el az a tény, hogy a rendszerváltás óta a megjelent 
szépirodalmi kötetek száma olyan mennyiséget ért el, ami előtte elképzelhetetlen 
volt, de ez a mennyiség könnyen a minőség rovására mehet. (Itt még véletlenül 
sem gondolok az Erdélyi Gondolat kiadványaira, azok igényesek, színvonalasak.) 
A kiadók száma is megszaporodott, és nem mindegyik kisebb kiadó elég igényes, 
következésképpen olykor elegendő, ha valaki a betűvetést ismeri (a helyesírást 
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esetleg kevésbé), és állja a kiadás költségeit (vagy támogatást kap valakitől, valahonnan). 
Manapság a grafománia tömegbetegséggé vált, mindenki vallani akar, elsősorban önma-
gáról, így rohamosan nő az önéletírások, memoárok divatja, ami nem lenne baj, ha ezek 
irodalmi értéket képviselnének. Ennél is nagyobb az „önjelölt” költők száma, akik — 
miután kötetük napvilágot látott — igazi költőkké válnak, legalábbis ők azt hiszik ma-
gukról. Ez nem egyértelműen negatív jelenség, hiszen sok embernek örömöt szerez, sőt, 
eddig ismeretlen örömöt (magam is egészen különös, semmihez sem hasonlítható érzé-
sekkel fogadom egy-egy kötetem megjelenését), elégtételt, hogy nem élt hiába, fennma-
rad a neve, könyvbemutatót tart, dedikál stb., és könyvének szépirodalmi értékéről, il-
letve annak ellenkezőjéről senki sem beszél, hiszen kultúremberek vagyunk, és különben 
sem óhajtunk a szerző hozzátartozóinak, baráti körének haragosaivá válni. Elképzelni is 
nehéz, mekkora tömeget tudnak összegyűjteni az ilyen „szerzők” egy-egy könyvbemu-
tatójukra. A kellő felkészültséggel és irodalmi műveltséggel nem rendelkező „költők és 
írók” csökkentik, sekélyessé teszik az erdélyi magyar irodalom színvonalát. Mivel ezek a 
kötetek is tetszetős, ízléses külsővel jelennek meg, az olvasó nemigen tud különbséget 
tenni ezek és az igazi irodalmi értéket képviselő kötetek között, melyekben — Istennek 
hála — szintén nincs hiány a jelenlegi erdélyi magyar irodalomban. Az itt vázolt jelen-
ségre — úgy látom — nincs megoldás, az írási, közlési kedvet még a legtapintatosabb 
eszközökkel sem lehet visszaszorítani. 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Az erdélyi magyar irodalomhoz soroljuk mindazokat 

az alkotásokat, amelyek a trianoni döntés után az elcsatolt erdélyi területen születtek 
(itt írták, itt jelentek meg). A több, mint 90 esztendő alatt számos szerző olyan je-
lentőset alkotott Erdélyben, hogy nehezen tudnám elképzelni az irodalomról kialakult 
képemet nélkülük, elég talán csak Áprily Lajos, Balázs Ferenc, Benedek Elek, Bözödi 
György, Nyirő József, Tamási Áron, Tompa László nevét említeni, hogy az 
Udvarhelyszékhez kötődők közül csak a legismertebb neveket soroljuk. Tehát a kér-
dés részben arra vonatkozik, ma hogyan látjuk az 1920 utáni erdélyi magyar irodalmat. 
Munkásságuk nem elég ismert a felnőtt olvasók körében sem, a román tanügy és a 
minket képviselők pedig 20 év alatt nem mentek annyira, hogy a helyi nagyságok be-
kerüljenek egy adott településen élő tanulók tantervébe…  

Ha az ezredforduló után, illetve ezekben az években magyar nyelven létrejött 
erdélyi irodalomról beszélünk, az egészen mást jelent. Egyrészt nem ismerjük, 
mert nincs, ahol elolvasnunk: nincs megfelelő közlési tér, bizonyos szerzőket 
eleve kiszorítanak az irodalmi-művelődési folyóiratok oldalairól, támogatást nem 
várhatnak köteteik kiadására. Másokat meguntunk már rég olvasni, mert velük 
van tele minden lap… Legjobb esetben, aki anyagilag tehetősebb, saját költségén 
jelenteti meg írásait. Másrészt — bár egyik kezén megszámolhatja a magyar nyel-
vű olvasó, hol, melyik lapban közölnek szépirodalmat — az irodalmi-művelődési 
folyóiratok olyan kis példányszámban jelennek meg, mintha már nem is len-
nének… Terjesztésük megoldatlan, mert az állami postaszolgálat nem mindegyi-
ket szállítja ki a megrendelő címére. Ugyanez a helyzet a könyvekkel is: egy-egy 
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szűkebb területen kaphatóak az üzletekben, illetve nincsen országos terjesz-
tőhálózat. A postai rendeléssel óvatosabbak az olvasók, mert talán elegük lett 
abból, hogy látatlanban (jól hangzó cím, kapósra terveztetett címoldal) jó pénzért 
rájuk sóznak valamit, amire nincsen szükségük. 

Ha a szerzők szintjén nézzük, örvendetes a megújulás: új meg új szerzők jelentkeznek. 
Nem várható el, hogy mindegyik irodalmi műveltséggel bírjon, ám rendkívül bosszantó, 
ha azt tapasztaljuk: ugyanazt találták ki, amit előttük évtizedekkel mások sokkal magasab-
ban szinten már megmutattak (nevük még a tankönyvekben is fellelhető), illetve minden 
mélység nélkül egymást vagy azt a pár előttük járót utánozzák, akik valamilyen széljárás 
miatt legalább egy időre sikereseknek tűntek. Tehát az eredetiség és véleményem szerint a 
jelenkori társadalmi problémák ismerete, azok valamilyen szintű megmutatása nagyobb 
részüktől eléggé távol áll. Én a magam részéről csupán divatszerzőknek tartom az ilyen 
tollforgatókat, azért is, mert aki ennyire a gyors sikert hajhássza, annak az irodalom csupán 
egyféle ugródeszka, holnap talán politológiával, holnapután ciganológiával foglalkozik — 
mikor mi hoz többet a konyhára, mi hízeleg jobban a hiúságának. Értékelendő viszont a 
nyelv, mint eszköz megváltozott kezelése, ugyanakkor aggasztó a pongyola megfogalma-
zások, a rengeteg trágárság elfogadottá válása. 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: Az erdélyi magyar irodalom — ha tetszik, ha nem 

—: létezik, van. Része ugyan, sőt szerves része az egyetemesnek mondott magyar 
irodalomnak, de a harmadik évezred elején is sikerült megőriznie sajátosságát, jó 
értelemben vett transzilván voltát. Persze az erdélyi író mindvégig él a gyanúper-
rel, hogy őt a nagyobb testvér afféle szegény rokonként kezeli, lekezeli, kiszorítja 
az örökségből — és ez a komplexusa nem is alaptalan. Ettől függetlenül végered-
ményben csak a művek „beszélnek” — utóéletük szempontjából szerzőik kiléte 
és hovávalósága kevésbé számít.  

 
BALÁZS SÁNDOR: Erre az igényes kérdésre csak hosszabb tanulmányban 

tudnék válaszolni.  
 
BARABÁS ISTVÁN: Elmentek a nagyok (Sütő András, Szabó Gyula, Lász-

lóffy Aladár, Fodor Sándor), maradt Kányádi Sándor, Szilágyi István, Kozma 
Mária — ők a mai erdélyi magyar irodalom. A többi még készülődik: „ki tudja, 
mi vár ránk?… — holnap milyen remekművekre ébredünk. 

 
DEMETER ATTILA: Azt látom, hogy az erdélyi magyar irodalom a XXI. 

században magára talált, és olyan értékeket mutat fel, amelyek méltóan képviselik 
az erdélyi magyarságot. Az erdélyi irodalom oly módon része az egyetemes ma-
gyar irodalomnak, hogy nem kell senkinek az „árnyékában” állnia, és folyton az 
összehasonlításokkal küszködnie. 

 
(Folytatás következő számunkban)


