
 Műhely  Műhely  Műhely  Műhely ....    

 
Beke Sándor 

 

Az Erdélyi Gondolat KönyvkiadóAz Erdélyi Gondolat KönyvkiadóAz Erdélyi Gondolat KönyvkiadóAz Erdélyi Gondolat Könyvkiadó    
és szellemi műhelyés szellemi műhelyés szellemi műhelyés szellemi műhely    

húszéves évfordulójánhúszéves évfordulójánhúszéves évfordulójánhúszéves évfordulóján    
(III.)(III.)(III.)(III.)    

 

Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, 
egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, 

sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről 
 

Albert-Lőrincz Márton • Balázs Sándor • Barabás István •  
Bertha Zoltán • Bölöni Domokos • Brauch Magda • • • • Buksa Éva-Mária • 
Csire Gabriella • Demeter Attila • • • • Jakobovits Miklós • Málnási Ferenc • 
P. Buzogány Árpád • • • • Pomogáts Béla • Ráduly János • Sipos Erzsébet 

 

 

III. KÖNYVTERJESZTÉS ERDÉLYBEN 
 

13. A könyvesboltokban történő könyvterjesztésről 
 

BEKE SÁNDOR: Milyen tapasztalatai vannak az erdélyi könyvesboltokban történő 
könyvterjesztéssel kapcsolatosan az 1989 és 2000 közötti és a 2000 utáni években? 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: A könyvterjesztés fogalma mára elavult. A könyvet 

már nem terjesztik, hanem terítik, mint a drogot, ha ügyesek a kereskedők. Már-
pedig annyira ügyesek, hogy a szerencsétlen szerző úgy jár, mint Hemingway 
öreg halásza: gazdag zsákmányának a puszta csontvázával marad. A könyvpiac 
cápái a kiadók és a könyvkereskedők, mögöttük lapulnak a kormánytámogatás 
dzsungeljében a különböző alapítványok, és mindenik lefölözi a magáét. A kiáb-
rándult, megkeseredett író vagy elhallgat, mint a diktatúrában, vagy ha már na-
gyon-nagyon nem bírja a nyomást — Magad uram, ha szolgád nincsen! —: cé-
get, kiadót létesít, kiiktatva a kullancsokat, saját standján árulja műveit, családi 
vállalkozásban reklámozza termékeit — és családostól bukik végül jó nagyot. 
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P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Az utóbbi húsz esztendőben fokozatosan rom-
lott a könyvterjesztés minősége. Egyrészt elárasztották a piacot az olcsó és in-
nen-onnan másolt, ám hangzatos című könyvekkel, amelyeket jó pénzért meg-
vásárolva az olvasónak szánalmas véleménye alakul ki a jelenkori könyvkiadásról. 
Nagy hátrány, hogy a könyvüzletek száma fogy, ám ennek piaci okai vannak. 
Mégis a terjesztők nem szégyellik egyre nagyobb, 50-65%-os árréssel továbbadni 
egy könyvön. 

 
JAKOBOVITS MIKLÓS: A legfontosabbnak tartanám az író-olvasó talál-

kozókat (a könyvesboltokban is). Maradandóan megmaradt az emlékezetemben, 
mikor nagyon nehéz időkben, a Domokos Géza vezetésével Váradra jött egy 
csoportban Lászlóffy Aladár, Sütő András, Kányádi Sándor, Kántor Lajos. Élő 
beszélgetések folytak, vérbő és érző írókkal. Ezeknek a beszélgetéseknek az em-
léke 30-35 év múltán is maradandóan megmaradt az ember emlékezetében. 

 
ALBERT-LŐRINCZ MÁRTON: A könyvterjesztés katasztrofális. Szinte 

azt is mondhatnánk, hogy magának ír az ember, magának ad ki könyvet, mert 
magának kell gondoskodnia arról, hogy a könyv eljusson az olvasóhoz. (Kivé-
telesen a kiadók elvégzik ezt a munkát, magam nem tapasztaltam meg.) Érvényes 
a fenti megállapítás mind a szépírói, mind a szakmai művekre, legyen szó szerzői 
vagy támogatott finanszírozású könyvekről. A könyvterjesztésnek ma két mó-
dozata terjedt el: sarokról sarokra járkálsz könyveiddel egy-egy könyvbemutatóra, 
ahol eladsz, illetve beadod a könyvesboltokba, ha kell nekik. Első esetet vagy vál-
lalod, vagy nem. Ha némely „könyváruda” (mintha dohányáruda) vállalja a ter-
jesztést (5-6 példányonként), a szerzői munka értékét semmibe veszik, csak azért, 
hogy a kereskedőnek megérje foglalkozni vele, az eladhatóság reményében. A 
könyvesbolt minimum 30%-os forgalmi nyereséget kalkulál, de vannak, akik en-
nek dupláját, sőt. Amennyiben eladható a termék, a szerző jobbára az erkölcsi 
nyereséggel, a befektetett munkával, az ülő munka egészségkárosító hatásaival és 
a ráfizetéssel marad. És még nem is beszéltünk a globális adózás nyűgéről és 
pauperizáló effektusáról. 

 
BARABÁS ISTVÁN: A jó könyv mindig gazdára talál, a gazda is a jó könyv-

re. Mégis, hiányzik egy központ, egyfajta őrtorony, amely értékítélet nélkül in-
formáljon: hol, mi jelenik meg, miről szól, hol, milyen áron lehet hozzájutni? 

 
BALÁZS SÁNDOR: A könyvterjesztésről általában, s ezen belül az Önök 

termékeinek bolti árusításáról igen rossz a véleményem. Vannak ugyan könyves-
bolti rendezvények, könyvbemutatók — néha egymást érik, s így a „sok” a telí-
tettség érzése miatt visszájára fordul —, hiányzik azonban a sajtóban az egyes 
művek kellő beharangozása, a figyelem felkeltése. A recenzió igen hasznos mű-
faj, de ezt sem használják ki kellő mértékben az újságjaink, lapjaink. 
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BEKE SÁNDOR: Balázs professzor úr megjegyzése, miszerint hiányzik a 
sajtóból a könyvek visszhangja, aligha valós — legalábbis ránk nézve. Ugyanis 
1990-ben a Székely Útkereső megjelenésekor főszerkesztőként az volt a legelső és 
legfontosabb feladatom, hogy miután világra jött egy-egy lapszám, a külső mun-
katársaknak postázzam el a tiszteletpéldányokat, s ezzel egyidőben azonnal eljut-
tassam a létező romániai magyar napi- és hetilapoknak a frissen megjelent folyó-
iratot. Persze, magyarországi lapok és folyóiratok is szerepeltek a listámon. Így a 
folyóirat létezése alatt és után több sajtókiadvány írt a Székely Útkeresőről, sőt 
könyvkiadók lexikonokban, sajtótörténeti írásokban és tanulmányokban is mél-
tatták tevékenységét. Megérdemlik, hogy közzé tegyem a — Székely Útkereső saj-
tóvisszhangjában is szereplő — lapok, folyóiratok, kiadók névsorát: A Hét (Bu-
karest), Bihari Napló (Nagyvárad), Custos Kiadó (Marosvásárhely), Családi Tükör 
(Kolozsvár), Encyclopaedia Hungarica, III. (Calgary). Magyarságtudat Lexikon Ala-
pítvány, 1996, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Tájékoztató (Székelyudvarhely), Erdélyi 
Múzeum Egyesület (Kolozsvár), Erdélyi Napló (Nagyvárad), Fiatal Fórum (Bukarest), 
Hargita Népe (Csíkszereda), Háromszék (Sepsiszentgyörgy), Havi Magyar Fórum 
(Budapest), Helikon (Kolozsvár), Hétfalu (Szecseleváros), Honismeret (Budapest), 
Keresztény Szó (Kolozsvár), Korunk (Kolozsvár), Könyvtáros (Budapest), Könyvvilág 
(Budapest), Látó (Marosvásárhely), Magropress (Kolozsvár), Média (Nagyvárad), 
Művelődés (Kolozsvár), Népújság (Marosvásárhely), Nyugati Jelen (Arad), Nyugati 
Magyarság (Montreal), Polgármesteri Közlöny (Székelyudvarhely), Ring (Budapest), 
Romániai Magyar Ki Kicsoda 1997 (Nagyvárad), Romániai Magyar Szó (Bukarest), 
Szabadság (Kolozsvár), Szövétnek (Arad), Teleki László Alapítvány (Budapest), Ud-
varhelyi Híradó (Székelyudvarhely), Új Magyar Irodalmi Lexikon, III. (Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 2000), Unitárius Élet (Budapest), Valóság (Bukarest). 

 
Ugyanezt tettem kiadóigazgatóként is, miután megalapítottam és elindítottam 

a most 20. életévét ünneplő könyvkiadót. Megjelent könyveinket rendszeresség-
gel postáztuk azoknak a lapoknak, folyóiratoknak, melyekkel már korábban, egy 
évvel azelőtt — a Székely Útkeresővel — vettük fel a kapcsolatot. 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó létezése óta (1991) számtalan erdélyi sajtó-
termék közölt recenziót, ismertetőt vagy kritikát friss könyvtermésünkről. Az új-
ságírók, szerkesztők mondhatni rendszeresen jelentkeztek könyveink sajtóvissz-
hangjával. És miért ne valljam be: örültünk ezeknek a visszajelzéseknek, örül-
tünk, mert a „múló időben” nyoma volt a székelyföldi műhelyünkben létrejött 
szellemi termékeknek.  

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kiadványainak gazdag, szám szerint talán 
ezernél is jóval több sajtóvisszhangja, sajtóbeli visszajelzése, recenziója, kritikája, 
ismertetése, tudósítása, vagy szakmai hivatkozása van, ezért hálás is vagyok az 
1991–2011 között megjelenő újságok, heti- és havi lapok, egyéb kiadványok szer-
kesztőinek. 
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Huszadik születésnapunk aligha lenne teljes, ha ennél a „kerekasztalnál” ne 
emlegetnénk fel mindazokat a kiadványokat, melyek az Erdélyi Gondolat Kiadó 
munkásságát népszerűsítették az idők folyamán. 

Íme a hazai lista: A Hét, A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője, Acta Siculica, 
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Értesítője, Árkád, Bekecsalja, Besztercei Híradó, Bi-
hari Napló, Csíki Hírlap, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Tájékoztató, Erdélyi Könyvkereső, 
Erdélyi Magyar Könyvklub, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Művészet, Erdélyi Napló, Erdélyi 
Riport, Erdélyi Toll, Erdélyi Tudományos Füzetek, Erdőszentgyörgyi Figyelő, Gyergyói Kis-
újság, Harangszó, Hargita Népe, Háromszék, Hazanéző, Helikon, Hepehupa, Heti Hir-
dető, Heti Új Szó, Hírhordó, Ifi Fórum, Irodalmi Jelen, Juventus, Kedd, Keresztény Szó, 
Kisváros, Korunk, Könyvesház, Könyvjelző, Közgazdász Fórum, Közoktatás, Kriza János 
Néprajzi Társaság Évkönyve, Krónika, Kulturális Figyelő, Látó, Múzsa (a Népújság mel-
léklete), Művelődés, Nagykároly és Vidéke, Népújság, Nyelv- és Irodalomtudományi Közle-
mények, Nyugati Jelen, Orient Expressz, Örökségünk, Polgári Élet, Polgármesteri Közlöny, 
Reggeli Újság, Romániai Magyar Szó, Szabad Szombat (az Új Magyar Szó melléklete), 
Szabadság, Szatmári Friss Újság, Székely Hírmondó, Székely Tavasz, Székely Útkereső, 
Székelyföld, Szövétnek, Udvarhelyi Híradó, Udvarhelyi Híradó Kalendáriuma, 
Udvarhelyszék, Új Idő, Új Magyar Szó, Várad, Városházi Hírlap, Vásárhelyi Hírlap, 
Vasárnap, valamint az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, az Erdélyi 
Múzeum Egyesület, a Havas, Komp-Press, Kriterion, Mentor, Pro-Print, 
Scientia, Székely Útkereső Kiadványok és az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület 
kiadók egyes könyvei. 

És Magyarországon: Acta Ethnographica Hungarica, AETAS, Bárka, Beszélő, Bo-
tanikai Közlemények, Édes Anyanyelvünk, Élet és Irodalom, Ethnographia, Forrás, Hírle-
vél (Kiskunfélegyháza), Hitel, Honismeret, Kortárs, Könyvhét, Könyvvilág, Közös Út, 
L’Harmattan, Magyar Fórum, Magyar Lettre, Magyar Nemzet, Magyar Nyelv, Magyar 
Tudomány, Napút, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Hungarológiai Értesítője, 
Nyelvünk és Kultúránk, Onomastica Uralica (Debrecen—Helsinki), Orosházi Harang-
szó, Partium, Reformátusok Lapja, Szabadi Szó, Székely Kör, Új Könyvpiac, Új Magyaror-
szág, Visegrádi Hírek, valamint a Bárczi Füzetëk, a Debreceni Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszéke, a Könyvtári Intézet, a Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság, az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, a Nemzet-
közi Magyarságtudományi Társaság, a Néprajzi Múzeum egyes kiadványai és az 
Akadémiai, Kiss József, Lilium Aurum, Lucidus, Masszi, Tinta és Typografika 
könyvkiadók egyes könyvei. 

A nem romániai és nem magyarországi kiadványok: Acta Historica Hungarica 
Turiciensia (Svájc), Nyugati Magyarság (Kanada), Tautosakos darbai (Litvánia), Trans-
sylvania (USA), University of Natural Resource Management and Applied Life Sciences 
(Ausztria), VMF Hírlevél (a Vajdasági Magyar Folklórközpont tagsági értesítője). 

Kiadványaink szakdolgozatok, államvizsga dolgozatok és doktori értekezések 
könyvészetében szerepelnek (Kodolányi János Főiskola — Székesfehérvár, Deb-
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receni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem — Budapest, Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem — Budapest, Pécsi Tudományegyetem). 

 
Szellemi műhelyünkben 2009-ben létrejött Erdélyi Toll folyóiratunk bemutatá-

sát, időközönkénti recenzálását az alábbi sajtókiadványok tették meg: Bányavidéki 
Új Szó, Besztercei Híradó, Erdőszentgyörgyi Figyelő, Gyergyói Kisújság, Háromszék, Heti 
Új Szó, Könyvkiadói Tájékoztató, Krónika, Népújság, Nyugati Jelen, Polgári Élet, Szabad-
ság, Új Könyvpiac, Vásárhelyi Hírlap, Vasárnap. 

 
BRAUCH MAGDA: Jelen kérdésre és a többi, hátra maradt 14., 15., és 16. 

kérdésre egyszerre válaszolok. Az erdélyi könyvesboltok — magam inkább a két 
aradi, magyar könyveket forgalmazó boltról tudok érdemben nyilatkozni — 
semmiképpen sem nyújtanak elegendő lehetőséget a könyvterjesztésre. (Sokszor 
beszélgetek erről mindkét eladóval.) A vásárlók zöme a magyarországi bulvár-
sajtó termékeiért látogatja a könyvesboltokat, amelyek ebből a forrásból — és 
nem a könyveladásból — tartják fenn magukat, ideig-óráig. Jóllehet e két könyv-
áruda a város magyar értelmiségének amolyan találkozóhelyévé vált — ami ör-
vendetes tény —, könyvet csak kevesen és azok is ritkán vásárolnak. Ennek két 
oka van: anyagi (az ide látogatók zöme nyugdíjas, akiknek van idejük itt „kaszi-
nózni”, de az anyagi lehetőségeik korlátozottak) és az a természetes körülmény, 
hogy a kínált könyvek jelentős részével már rendelkeznek házi könyvtárukban, 
vagy ha nem, akkor a megyei könyvtárat látogatják szorgalmasan. Következés-
képpen a könyvnek a könyvesboltban történő forgalmazása semmiképpen sem 
elegendő a művek népszerűsítésére és eladására. Itt visszatérek a 2012-es no-
vemberi Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár tapasztalataira. Ha minden 
nagyobb erdélyi városban, még azokban is, ahol a magyarság szórványban él, 
rendeznének hasonló akciókat, az nemcsak összegyűjtené a város, sőt az egész 
megye magyar értelmiségét, hanem valószínű, hogy senki sem menne el innen 
üres kézzel. Növelni kellene a könyvbemutatók számát is (ezúttal a valódi érté-
kekre gondolok), mert ezek fölkeltik az olvasók érdeklődését, akik ilyen alkal-
makkor kinyitják a pénztárcájukat is. Úgy tapasztaltam, hogy ez a leghatásosabb 
út az olvasó felé. 

 
DEMETER ATTILA: A könyvterjesztéssel kapcsolatosan nincs különö-

sebb tapasztalatom, de a folyóiratok (és főként az igényesebb folyóiratok, heti-
lapok) esetében van valamennyi, és elmondhatom, könyörtelen a harc, egysze-
rűen lehetetlen évekre előre tervezni, göröngyös és bizonytalan az élet. 

 
MÁLNÁSI FERENC: A kolozsvári könyvterjesztőkről tudok beszámolni 

röviden. 1989 után egy új könyveket is áruló antikvárium mellé három új köny-
vesbolt is nyílt, ahol az itteni kiadású könyvek mellett magyarországi könyveket 
is árulnak. 
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SIPOS ERZSÉBET: Ami a könyvterjesztést illeti, nos, az igencsak be-
tegeskedik. Kívülállónak nehéz elemezgetni ennek az okát, de minden bizonnyal 
az igen szerteágazó. Közülük való az elektronikus média térhódítása, a kap-
csolatteremtés (kiadók és könyvesboltok között) gyenge lánca, az önkéntes ter-
jesztők hiánya, az olvasók számának apadása, nem utolsósorban a lakosság el-
szegényedése okozza a legtöbb bajt. Orvoslására főleg az anyanyelvi iskolák, az 
érdekvédelmi szervezetek és a civil szervezetek vállalkozhatnának. Szerintem ők 
építhetik ki a legrövidebb utat az olvasók felé. 

    
    
    

14. Bolti forgalmazás = biztos megmaradás? 
 
BEKE SÁNDOR: Tapasztalata szerint a könyv boltban történő forgalmazása jelent-

het-e kizárólagos lehetőséget a megmaradásért küzdő könyvkiadóknak, vagy magának a nap-
világot látott műnek? 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Egyértelműen nem.  
 
BALÁZS SÁNDOR: Ez húsbavágó, hiszen arra kérdez rá, vajon a könyvek 

bolti árusítása kizárólagos lehetőséget jelent-e a könyvkiadóknak a megmaradásért 
folytatott küzdelemben. Szerintem nagy baj van akkor, ha a megmaradás ügye a 
végponton, az üzleti árusításon dől el. Ez sokkal ezelőtti probléma. Kezdődik min-
denekelőtt azzal, hogy a kiadók rendelkezzenek-e kellő anyagi fedezettel a köny-
vek megjelentetéséhez. Ez szerintem előbbre valóbb még annál is, hogy legyenek 
magas színvonalon megírt kéziratok. Szent meggyőződésem ugyanis, hogy Er-
délyben nagyobb „mennyiségben” élnek kitűnő magyar írók, mint a könyvki-
adáshoz szükséges „valuta mennyisége”. A könyvüzleti eladási dilemmától tehát 
visszafelé kell lapozni, egészen addig, hogy a könyvnyomtatásra vállalkozó kö-
zösségek milyen pénzalappal rendelkeznek, s hogyan lehetne bővíteni ezt. S mi-
ként a vízbe fulladástól megóv a mentőöv, akként a könyvkiadásban ott van egy 
ehhez hasonló kerek alakzatú valami, amelynek a közepébe be van írva: 
Communitas Alapítvány. Meglep, hogy az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kiadvá-
nyain nem látom ezt a mentőövszerű emblémát. Egyszóval: főleg az alapítványi 
pályázatoktól lehetne várni a túlélést, s csak azután kellene (15.) azt feszegetni, 
hogy a könyvterjesztők milyen hozzáértéssel futtatják a könyveket. Ezeket u-
gyanis előbb megírni (ez talán kevésbé problematikus, hiszen hány értelmiségink 
íróasztalfiókjában lapulnak értékes kéziratok), majd meg kell szerezni az anyagi 
eszközöket a kinyomtatásukra, s csak ezután jöhetnek az eléggé nagy gondok a 
terjesztésben. De visszautalva a fentebb kiemelt szóra: nos, kizárólag a bolti árusí-
tásból aligha lehet remélni a megmaradást.  
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BÖLÖNI DOMOKOS: A könyvek máris kiszorultak a boltokból, Ma-
rosvásárhelyen egymás után szűntek meg az ilyen vállalkozások. Baráti vagy 
egyéb kapcsolatok alapján iskolákba, templomokba viszik könyveiket a kis ki-
adók, így próbálnak talpon maradni. A nagy kiadók saját hálózattal rendelkeznek, 
és mindenféle támogatással biztosítják fennmaradásukat. Lehet, hogy országos 
üggyé válik, a mindenkori kormányok gondja lesz megint a könyvellátás, és akkor 
ismét állami biznisszé dagad, csakúgy, mint a tankönyvkiadás és -eladás, amely 
(tisztelet a kivételnek!) jobbára máris a tehetségtelen, de jó kapcsolatokkal ren-
delkező, ügyesen forgolódó pedahiénák dús vadászterülete. 

 
BEKE SÁNDOR: Bölöni Domokos válaszának első mondatát az alábbi ész-

revételekkel, gondolatokkal toldanám meg. Jelen pillanatban Erdélyben nem lé-
tezik egy olyan magyar könyvterjesztő bolt/hálózat, mely objektív módon ke-
zelné a romániai magyar könyvkiadók által kiadott könyvtermést. Vagyis azt, 
hogy a sajtó, az irodalomkritika, az erdélyi értelmiségi elit, a széles olvasóréteg ál-
tal is pontosan követhetően könyvespolcra helyezze és terjessze a megjelent 
könyveket. Egy ilyen könyvterjesztői hálózatra, mely még most is működik, volt 
már példa, a csíkszeredai központú, s Erdély többi városaiban is elismert és jól 
működő Corvina könyvterjesztő. Azonban az ilyen és hasonló könyvterjesztők 
jól megszervezett hálózatát az alkalmazottaikból kiválók — külön könyvesboltot 
alapítva — felaprózhatják. 

Ez a jelenség jól ismert a mindennemű terméket tálaló „bolti” világban: a ki-
épített hálózatot vagy a saját alkalmazottak tehetik tönkre vagy a szemfüles 
szomszéd boltos lesi le lépésről lépésre, termékről termékre. Itt, a termék-
megteremtő, -létrehozó mozzanat után, amikor az áru készen van, és eladásra ke-
rül, a kereskedői világ legaljasabb íratlan törvényei érvényesülhetnek. Itt nem szá-
mít a végzettség, a tudás, az olvasottság, az alkotói teremtő munka, a késedelem 
nélkül lépésről lépésre befizetett illetékek, adók, ebben a kereskedői világban a 
félanalfabétáktól a pár osztályosokig, a pár osztályosoktól a két egyetemet vég-
zettekig mindenki egyforma, ezért tettük/tesszük fel nap mind nap számtalan-
szor ezt a kérdést: ebben a „piaci” világban van-e törvény, van-e ember, van-e 
Isten? S hogy az egészséges konkurencia jóhiszemű emberi törvényein túl, van-e 
olyan része az üzletnek, a piacnak, mely valamilyen határt ismer? 

Több helyt — butik-bazár-vásárokon — az áru eredetét igazoló számlák nél-
küli termékek, az egészségügyi engedélyek nélkül forgalmazott élelmiszerek ki-
mondottan piaci világához hasonló a könyv terjesztése is. Számít, hogy ki kihez 
tartozik, ki merre tart, ki kinek a barátja, ki kinek az ismerőse? Például eszerint 
kerekedik majd ki az üzlet is: a könyvpénz támogatásban részesült tanárt hova, 
melyik könyvesbolthoz irányítják vásárolni? 

Hogy melyik könyv megy a legjobban? Hamar kiderül: ebben az esetben a 
pénzhajhász rivális hasonló színű és témájú könyvvel zavarja meg a már befutott 
könyvcímet. Itt már nem az ismertebb erdélyi kiadóinkra gondolok, hanem 
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azokra, akik e kiadóknak a munkáját egyéb meggondolásból vagy/és anyagi ha-
szonért hivatottak megzavarni. Mindegy, hogy milyen a szerkesztése az ilyen 
amatőrök által megjelentetett kiadványnak, az is mindegy, hogy mennyire olvas-
ható a szöveg, hogy soronként vagy kétsoronként, legjobb esetben bekezdésen-
ként hemzsegnek benne a mondatszerkesztési vagy helyesírási hibák. Az is mind-
egy, hogy sok esetben se a szerkesztő, se a lektor nincs feltüntetve. A könyv-
szakma minimális törvényeit be nem tartva lepik el az erdélyi magyar könyvpia-
cot is a förtelmes, igénytelen kiadványok. A lényeg az, hogy a hazai vagy a hatá-
ron túli televízióban reklámozott könyvhöz, vagy a szájhagyomány útján megvá-
sárlásra javasolt kiadványhoz hasonlítson a „remekmű”, s így tévessze meg a na-
iv, könnyen félrevezethető könyvbarátot. 

A figyelmetlen olvasók másik hibája az, hogy kényelmükben még arra sem képe-
sek, hogy az egymás mellett létrejött boltok ugyanazon termékeinek megnézzék az 
árát, s csak azután vásároljanak, mert az egyiknél egy áron, a másiknál akár 30%-nál 
drágábban vásárolja meg a könyvet. De addig jó, amíg nem számít, hogy mennyibe 
kerül a kiadvány, mert a magyar embernek akkor bizony „jól telik az esztendeje”, 
élete: a médiában hangoztatott és a való világban sokak által tapasztalt gazdasági vál-
ság csak amolyan népi tréfás szóbeszéd neki. Bár így lenne! 

 
BARABÁS ISTVÁN: A bolt nem lehet kizárólagos terjesztő és szerencsére 

nem is az. Postai rendeléssel, piacokon, mozgó standokon, egyházi intézmények-
ben is árusítanak könyvet, a kiadók üzletelőinek találékonyságától függ, hogy 
termésük milyen utakon jut el a fogyasztóhoz. 

 
CSIRE GABRIELLA: Szerintem könyvvásárok, kulturális rendezvények és 

nem utolsó sorban író-olvasó találkozók nyújtanak leginkább alkalmat a hatéko-
nyabb könyvterjesztésre. A gyermek- és ifjúsági irodalom, természetesen, kelen-
dőbb, mint például egy szociográfiai tanulmánykötet vagy néprajzi monográfia. 
De már ezen a téren is zsugorodik a kereslet, a kínálat viszont (örvendetesen) nő. 
Az okok jól ismertek: az anyagi romlás meg a tévé, videó és világháló elvonó ha-
tása. Hiszen a gyermek-honlapok bőven kínálnak mesét, játékot, rajzfilmet, „mi 
szem-szájnak ingere”. S ha belegondolunk abba, hogy kiskorú gyermekének a 
szülő a kínálatból kiválaszthat akár egy tündérmesét vagy tréfás mesét, helyben 
kinyomtathatja, és máris kezében tartja a felolvasásra kínálkozó esti mesét, elbi-
zonytalanodunk. Az olcsó áron forgalmazott videokazetták pedig a klasszikus 
gyermek- és ifjúsági irodalom legnépszerűbb alkotásait is hozzáférhetővé teszik, 
s ezzel ki is ütik a jóval drágább meséskönyveket. 

Vigasz-e, vagy önámítás, de — bár erős a konkurencia — sose lehet elfelej-
teni, hogy még Grimm és Andersen is volt valamikor „kortárs író”, aki könyvki-
adót keresett. 
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MÁLNÁSI FERENC: A kínálat kielégítő. Mint kolozsvári lakos állítom: egyes 
kolozsvári könyvesboltokban előre megrendelt könyveket is be lehet szerezni. 

 
DEMETER ATTILA: A könyv boltban történő forgalmazása ma már nem 

jelenthet kizárólagos lehetőséget a megmaradásáért küzdő könyvkiadónak, mert 
a magaskultúra hívei egyre kevesebben vannak. Ezért iskolákban, standok révén 
is kell terjeszteni, akár más eszközökkel is, és egyre több terjesztési módozatot ki 
kell találni (és ki kell próbálni). 

 
 
 

15. A könyvterjesztő kiadót és terméket 
futtató szerepköre 

 
BEKE SÁNDOR: Véleménye szerint a könyvterjesztők mennyire befolyásolhatják egy-

egy kötet, könyvkiadó vagy szellemi műhely „futtatását”? 
 
BÖLÖNI DOMOKOS: A könyvterjesztők csak akkor játszanak szerepet 

egy-egy könyv felfuttatásában, ha legalább akkorkák, mint a budapesti Alexandra. 
Erdélyben azt látjuk, hogy egymást érik a könyvbemutatók, megjelenik nagyjából 
ugyanaz a „törzsközönség”, többnyire nyugdíjasok, akik azért jönnek, hogy ha 
már nem tudják megvenni, legalább ismerjék meg a szerzőt és művét, aztán ro-
konok, barátok, ismerősök, hivatalos meghívottak… Lezajlik a „buli”, dedikálás, 
koccintgatás, végül megkérdezem a szerzőtől, hogy ugyanbizony hány kötetet 
adott el, és megsavanyodik a szájában a nemes ital. A novemberi könyvvásáron 
az egyik legnevesebb irodalomtörténészt is odaültette dedikálni büszke kiadója. 
Ott ücsörgött a jobb sorsra érdemes tudományos személyiség, elárvultan. Egyet-
len kötetet sem vásároltak, így nem is dedikált senkinek. 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Nem tudom ezt megítélni, nincsenek mélyre ható 

ismereteim erről. 
 
MÁLNÁSI FERENC: A bolti forgalmazás mellett különböző alkalmakkor 

felállított ideiglenes standokon is kínálhatók a könyvek, az egyetemen, az iskolák-
ban… 

 
BARABÁS ISTVÁN: A könyvterjesztőnek módjában áll futtatni a kiadót, ha 

van, mit futtatnia. Ilyen vonatkozásban a könyvtárosok szerepéről sajnos kevés 
szó esik nálunk, pedig nagymértékben függ tőlük, hogy egy-egy új könyv sikert 
arasson, vagy a feledés homályába merüljön. 
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DEMETER ATTILA: A könyvterjesztők érezhetően befolyásolhatják a 
könyvek, könyvkiadók vagy szellemi műhelyek futtatását. Elsősorban a lelemény 
és a kitartás a fontos, de nagy szerepet játszik az olvasók válasza is az adott idő-
szakban (a kiadott művek időszerűsége), egyszóval az adott művek fogadtatása, 
nem utolsó sorban pedig a művek népszerűsítési foka. 

 
 
 

16. A legrövidebb útról — az olvasó felé 
 
BEKE SÁNDOR: Ön szerint melyik az erdélyi magyar könyv legrövidebb és leghatá-

sosabb útja az olvasó felé? 
 
JAKOBOVITS MIKLÓS: Elsődlegesnek érezném az emberi közvetlen kon-

taktusok élő sugárzását, mert ez visz igazán közel a művészet, az irodalom művé-
szi lényegéhez.  

 
BALÁZS SÁNDOR: A fentiekből aforisztikus rövidséggel ki lehet hámozni, 

mi szerintem az erdélyi magyar könyv legrövidebb útja az olvasóhoz: 1. állomás: 
A szerző megírja a kéziratot, bár amikor a billentyűket pötyögtetni kezdi, még 
nem tudhatja, vajon ebből valóban könyv lesz-e; 2. állomás: A kiadóhoz eljutta-
tott szöveget megpályáztatja a szerkesztőség (feltéve, ha maga a vállalkozás nem 
rendelkezik megfelelő mennyiségű tőkével); 3. állomás: A kapott segítségből 
(amennyiben elegendő, ha nem, akkor más, talán saját hozzájárulással) kifizeti a 
költségeket, a szerkesztőktől, korrektoroktól a nyomdászokig; 4. állomás: Megin-
dul a mű körüli zajcsapás, a reklámozás; 5. állomás: A könyvek a teherszállítás 
közlekedési szabályait betartó gépkocsikon eljutnak a boltokba; 6. állomás: Itt 
kerül most már tapinthatóan közvetlen kapcsolatba a könyv a vevővel, s ha a kö-
tet (persze az előzetes behangozás nyomán is) megnyeri az olvasó tetszését, in-
nen már egyenes az út az éjjeliszekrény olvasólámpája alá. Ki ne tudná, hogy 
ezen a pofonegyszerű pályán kerül a könyv a fogyasztóhoz? Egyvalami, ami talán 
többletfigyelmet érdemel: ez a szimplának tűnő vonal egymásba fonódó lánc-
szemekből áll, ha közülük bármelyik meggyengül, az magának a láncolatnak 
meghibásodásához vezet. 

 
BÖLÖNI DOMOKOS: Az erdélyi magyar könyv legrövidebb és leghatáso-

sabb útja az olvasó felé az, amelyet magam is választottam, amíg jutott rá pén-
zem. A laptól, melynél dolgoztam, évente kaptam némi juttatást, nyereség-
részesedést (ez még a nagy krízis beállta előtt volt így). Az összeg egy része a csa-
ládot illette, a másik résszel megkerestem szövegszerkesztő barátomat, az meg ma-
szek kiadó cimboráját, aztán hármasban kihoztunk egy-egy könyvet, és a pél-
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dányokat eljuttattam olyan személyekhez, akikről tudom, hogy elolvassák, egyikük-
másikuk még talán ír is róluk. A többivel néha kiruccantam kisvárosokba, nagy-
községekbe, és találkozókon kínáltam eladásra. Az eladásból többnyire ajándékozás 
lett, úgyhogy egyetlen fillér hasznom sem származott a „vállalkozásból”. Az ala-
csony példányszám és a nem túl igényes kivitelezés ellenére viszont a könyv eljutott 
ahhoz a szűkebb „célközönséghez”, amelynek tulajdonképpen írok. 

Ez persze nem igazán járható út — csak szomorúságos alkalmi változata a 
boldog emlékezetű Szilágyi Domokos ama mondásának, amely szerint két ember 
közt a legrövidebb út az egyenes beszéd. 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Semmiképpen sem az, hogy a kiadónak saját ter-

jesztői hálózatot kell kiépíteni. Talán egyszer ismét lesz országos könyvterjesztő 
hálózat ebben a furcsa országban. Az alkalmi (falu- és városnapok, fesztiválok 
stb.) könyveladás azért nem megoldás, mert a tömeg ilyen alkalmakkor a sör he-
lyett úgysem vesz könyvet. Aki célzatosan keres, az vagy a világhálón való keres-
gélésnél köt ki, vagy jobb esetben (városon) könyvtárból kölcsönzi ki azt, amit 
szeretne elolvasni.  

Másrészt a kritika is nagyot mulaszt, amikor nemhogy feladatát betöltené, va-
gyis az újonnan megjelentetett irodalmi, tudományos stb. munkákat értékelné, 
bírálná, és a lapokban az olvasóval ismertetné, hanem éppen elhallgat művet, de 
nem bocsánatos dolog, hogy szerzőket is. Olvasóként, szerkesztőként, tollforga-
tók ismerőseként azt is tudom, hogy ezt néha felülről súgják, tehát a sajtó függet-
lenségén is erőszakot tesznek néha… Lelke rajta, aki az ilyet megírja, vagy aláírja. 
Alja újságíró, kritikus mindig volt és mindig lesz. Csak arra nem gondolnak, hogy 
az esetek legalább egy részét megírják, valamikor nyilvánosságra is hozzák… Itt 
tartva, azt is tudva tudjuk, hogy középszerű, illetve néha csapnivalóan rossz 
írásművekről ismerős, barát, lekötelezett újságíró, szerkesztő stb. dicshim-
nuszokat is zeng, és nem kerül, aki helyretenné a dolgokat. Ilyen „mintha-
irodalmat” pumpálnak lufivá, dicsőítenek végtelenségig, minden szerénység és 
realitás nélkül. A szuperlatívuszok már nem is elég kifejezőeszközök a nyaló új-
ságíróknak, kritikusoknak, szerkesztőknek.  

A recept a régi, hiszen elődeink már tudták: a szerző megírja munkáját, a ki-
adó akkor adja ki, ha értékesnek és maradandónak tartja, a kritikus ismertetőt, 
kritikát ír róla, a könyvkereskedő eljuttatja az olvasóhoz, hogy meg is lehessen 
vásárolni. Ha a láncban mindegyik szem nem torzult volna el már régen, akkor 
olvasó is jóval több lenne! 

 
MÁLNÁSI FERENC: A könyvterjesztés nagyon fontos... Ma már a világhá-

lón az egyes kiadók honlapja is elérhető, s egy-egy könyvterjesztéssel foglalkozó 
„könyvklub” is besegít a könyvek terjesztésébe, segítheti az olvasókat… 
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DEMETER ATTILA: Az erdélyi magyar könyv legrövidebb és leghatáso-
sabb útja? A válasznak már az előbbiekből ki kell derülnie. Anélkül, hogy bármi-
lyen receptet lehetne erre adni: a kiadó folytassa, amit elkezdett, ugyanazzal a hit-
tel és szeretettel, a terjesztők pedig ne ismerjenek fáradságot. Be kell vonni ebbe 
a „szellemi családba” az iskolákat, a tanárokat, a szülőket, művészeket és támo-
gatókat, minden magyart, minden székelyt. 

 
BARABÁS ISTVÁN: A könyv legrövidebb útja az olvasó felé annak tar-

talma, akár sziporkázó stílus nélkül is. Vásárló számára fontos az ár is. Lehet 
akármilyen remekmű, a pulton csak sóváran lapozgatunk benne, és visszatesszük 
azzal a reménnyel, hogy majd kölcsönkapjuk olvasásra. De azért a könyv ára is 
bonyolultabb kérdés, mint gondolnánk. Egy barátom feltűnően olcsón kínálta 
kiadványait, mert ideiglenesen nagylelkű támogatókra tett szert. Csodálkozott, 
hogy a vártnál mégis kevesebben vásárolnak. Érdeklődése csakhamar fényt derí-
tett a rejtélyre: az olvasók azért vonakodtak megvenni portékáját, mert úgy gon-
dolták, „olcsó húsnak híg a leve”. Akkor pedig mi legyen a megoldás? Hátha a 
jelen beszélgetés választ ad a kérdésre… 

 
BEKE SÁNDOR: Mindannyiuknak köszönöm ezt a beszélgetést! Meg-

győződésem, hogy az elhangzott-leírt vélemények építő jelleggel lesznek-hatnak 
majd erre a szép, maradandó és nehéz „mesterségre”, a könyvszakmára. Beszél-
getésünk főleg a 20. születésnapját ünneplő Erdélyi Gondolat Könyvkiadót he-
lyezi a figyelem középpontjába, de — a szakmára nézve — több általános kérdés 
is jelzi, hogy a kérdező és rajta keresztül az általa vezetett székelyudvarhelyi 
könyvkiadó tiszteletben tartja erdélyi „pályatársait”. 

A beszélgetésben a megkérdezettek egy-két esetben hivatkoznak a szerzők 
erőltetett „futtatásáról”; a Parnasszus felé vezető utat nem erőltető, nem forszí-
rozó székelyudvarhelyi szellemi műhely ugyan szóban és csendben elítéli a 
halhatatlanság felé vezető úton az idő előtti „halhatatlanná” avatás és avattatás 
eszközeit, módozatait, az érdemtelenül előre toló, tuszkoltató (emberi) gesztuso-
kat, és arra figyelmeztet, hogy ehelyett a magukat „irodalmi kánonnak” kineve-
zett „sátrak” s önjelölt figuránsai inkább a közös székely és/vagy erdélyi szellemi 
ösvények, s utak járhatóságát tegyék lehetővé az erdélyi magyar fiatal vagy a 
belefáradt, elűzött alkotók előtt.  

Ennek a beszélgetésnek egyetlenegy célja, üzenete van: az eredményfeltárás és 
-értékelés ünnepi vagy időnkénti szükségszerűsége, az elkötelezett örökségmen-
tés további lehetőségeinek a kifürkészése és követése, s az anyanyelv bűvös és 
megtartó erejében a maradandóság, s az érték tudatának értelmét hitszerűen tol-
mácsoló bizalomkeltés a 21. század elejének erdélyi magyar írójában, szer-
kesztőjében, olvasójában és minden értelmiségijében.  

 


