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VII.
„A legnagyobb válság a fejekben van” 

s „Csak azt reklámozzák, ami valamilyen szempontból 
érdekükhöz fűződik”

BEKE SÁN D OR: A gazdasági válság és a mass media jelenléte mindennapi életünk
ben mennyiben befolyásolja a kőnyvforgalmatl

P. BUZO G ÁN Y ÁRPÁD : Az erdélyi magyar könyw ásárló  és olvasó anyagi 
helyzetének folyamatos romlása mindenképpen látszik, kitűnik, már csak az el
adott könyvek számából is. Furcsa mentség, hogy kevesebb pénzből éppen a 
szellemi táplálékról mond le az olvasó.

A lapok, újságok még pár évvel ezelőtt is felvállalták a frissen megjelent köny
vek népszerűsítését. Ma már ez nem így van. Csak azt reklámozzák, am i valam i
lyen szempontból érdekükhöz fűződik. Azt aztán nagyon... Vannak szerzők, 
akiknek neve kiszorult ezekből az ajánlásokból. Mintha nem képviselnék a hazai
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szellemi-tudományos életet. Nagy reklámkampányokkal hatnak oda, hogy egy- 
egy kétes értékű, silány minőségű kiadványt nagy példányszámban eladjanak. 
Nem korrekt sem a szerzőt, sem az olvasót tekintve: mindkettőt becsapják. A jó 
példák száma meg sem közelíti a rosszakét. K iadók közt is néha elvtelen vetélke
dés folyik, hogy a szerzőkről ne is beszéljünk. Persze minden korban voltak diva
tos, ma meg azzá tett szerzők, de ha ezt a korábbi évtizedek vagy az évszázados 
erdélyi hagyományok távlatából nézzük, b izony szégyellnünk kell néha magun
kat. Nem mentség erre az sem, hogy a piac, a pénz diktál.

A  gazdasági válságnak nevezett jelenségről ma már minden ép eszű ember 
tudja, hogy mesterségesen létrehozott helyzet volt, azzal a céllal, hogy valakik na
gyot veszítsenek és valakik nagyot nyerjenek, illetve a közembert beállítsák abba 
a mókuskerékbe, am i a szinte napról napra való élést jelenti. Tehát az előre ki
számított hatásoknak annyi következménye volt, hogy a tömeg megrémült és 
igyekezett kevesebbet költeni. A  Maslow-p iramis szükségletrangsorolásából sejt
hető volt, hogy az élelmiszerek vásárlása nem csökken, a könyveké viszont me
redeken.

A sajtó egy-egy kiadványt okkal vagy éppen ok nélkül felmagasztal, kiragadva 
a sok kiadvány közül, aztán azok eladási mutatói jelentősen megjavulnak. Van
nak viszont olyan könyvek, melyek szerzőik, témáik miatt egy sornyi, mondatnyi 
figyelmet sem kaphatnak a médiában, és az elmúlt időszak konkrét példáiból is 
tudhatja az olvasó, hogy ez felső (szerkesztői, tulajdonosi stb.) parancsra törté
nik. Tehát ezt a sajtóbeli ajánlást, figyelmet sem kell túl komolyan vennie az ol
v a só n ak "  Amit túlbuzgó módon dicsérnek, az feltűnő, és el kell messzi kerülni, 
amit szidnak, azt azért érdemes megvásárolni, mert ha annyira nem tetszik vala
kinek, akkor már érdekes lehet.

BERTHA ZOLTÁN: Az előbb éppen ezt próbáltam ecsetelni, a gazdasági, 
anyagi válság terjedését, a másik szemponthoz pedig annyit, hogy az internet va
lóban elvonja a figyelmet a könyvekről. Diákok, egyetemisták is inkább az inter
netről olvassák a kötelező olvasmányokat is, m inthogy könyvet vennének a ke
zükbe. Hiba unszolom őket, hogy ha egy tanulmánykötetet megnéznek, abból 
sokkal jobban tájékozódhatnak egy-egy tématerületről, mert nemcsak a kijelölt 
szakaszt látják, hanem a téma egész környezetéről is benyomásokat szerezhet
nek. Magát a kultúra levegőjét szívhatnák magukba a könyvek által. Ez éltető lég
kör, és mégsem élnek vele. De hiszen nekik sincs hova tenni otthon a könyvet, a 
nyugdíjas szüle ik pedig még a villanyszámlát se tudják kifizetni. Volt olyan szak
dolgozóm, aki a témájába vágó akkor egyetlen legfontosabb szakkönyvet, amely 
pontosan abban az időben frissen jelent meg és kiváló újdonságnak számított, 
még leárazva sem vette meg, még emlékbe se igyekezett beszerezni. Érdektelen
ség, közöny egyik oldalon, viszont látom az állandó mob iltelefonálgatásokat, 
elektronikus levelezéseket, facebookozásokat másfelől. Arra hogyan jut pénz? 
Meg lelkes aktivitás? A hatalmas információáradat is valamiképpen lassan a csö
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mörig juttatja az embereket. Az, hogy egy könyv másféle minőség, keveseket izgat, 
úgy érzik, az abban rejlő —  és számukra esetleg leegyszerűsítve hasznosítható leg
fontosabb —  üzenetek másféleképpen, a számítógépen is gyorsan elérhetők. Mert 
mindent gyorsan, kapkodva kell végezni, mindenütt az elviselhetetlen bürokrácia, az 
adminisztráció duzzadt fel, a humaniórákkal foglalkozó diáknak is egyfolytában a 
tantárgyai kódját, kreditjeit kell számolgatni olvasás helyett, szóval tényleg nincs már 
lehetőség elmélyülni a hagyományos könyvek világában. Kivételek lehetnek, de álta
lában mégis ezeket a jelenségeket érzem legnyilvánvalóbbaknak.

SARÁNY ISTVÁN: A gazdasági válság hál’ Istennek lassan véget ért —  még 
akkor is, ha ez a Székelyföldről nem úgy látszik. Ha gonosz lennék, azt monda
nám, hogy itt nem volt gazdasági válság, mert nem volt ami válságba kerüljön. 
Ha a média jelenlétét vizsgáljuk, előbb fel kell tennünk a kérdést, hogy mit neve
zünk médiának? Ha azt nézzük, hogy az emberek zöme milyen információkra 
vevő, megállapíthatjuk, hogy a számunkra érdekes közönség körében a magyar 
kereskedelmi adók a legnézettebbek, s ezek nem magas kultúrát népszerűsítenek, 
hanem a celebekről ontják a híreket. Szomszédjaink többet tudnak a magyar bul
vártörténésekről, m int a belpolitikai helyzetről, a 'Barátok kö^t vagy a Budapest éjjel
nappal szereplőivel jobban azonosulnak, mint bárm i mással. Azt is mondhatnánk, 
hogy a Kárpát-medence magyarsága egyesült a virtuális térben, s egyre kevésbé 
érti —  de talán nem is érdekli! — , m i történik vele a valós életben. Nos, ez a 
média egyik fele. A  másik a közösségi média, amely szerkesztetlen tartalmával 
ugyancsak egy virtuális világot teremtett, s ennek a világnak sincs köze a valóság
hoz. Mindezeket egybevetve: a szegénység nem kedvez a könyvforgalomnak, s 
nem kedvez a tévé és a közösségi média sem, mert elvonja az embert a könyv ál
tal kínált tartalmak böngészésétől.

SZEKERES LUKÁCS SÁNDOR: A gazdasági válság fokozottan sújtja a 
könyvforgalmat, mert amikor a betevő falat, az energiaárak stb. elviszi az embe
rek jövedelmének nagy részét, nem áldoznak a könyvre.

Persze mindig akad néhány megszállottt ember, aki inkább kevesebbet fo
gyaszt, de könyvet is vesz. A gond ott van, hogy a jelentős jövedelemmel rendel
kezők nagy része —  tisztelet a kivételnek —  inkább áldoz új autójára, új és na
gyobb házára, értéktelen „divatos” dolgokra, mint a kultúra értékeire.

RÓTH ANDRÁS LAJOS: Gazdasági válság hol van, hol nincs — , mass 
media viszont mindenkor, mindenhol, m indenkinél jelen van.

Főleg az elektronikusnak hódolunk. A TV-nek, PC-nek, tabbletnek, okos tele
fonnak van múzsája— ?! Többségünket ez a Nevesincs múzsa csókolt homlokon...

BENCZE MIHÁLY: Az előbb már részben válaszoltam erre. A  TV nem a 
könyvet reklámozza, hanem a sört. A TV nem az értelmes embert reklámozza,
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hanem azt, aki a focipályán üvöltözik. Nem azt a diákot reklámozza, aki jól tanul, 
hanem azt, aki tekereg, és szembeköp i a tanárt. Egy ilyen fordított világban m i a 
kiút?

KUSZÁLIK PÉTER: Az újságeladás is csökkent! Marosvásárhelyen nem
csak könyvüzleteket zártak be, hanem újságos bódékat is. (Nyílnak meg újak is, 
de hogy meddig élnek, azt nem lehet megjósolni.)

Az olvasókat a tévé és az internet szoktatja le az olvasásról (szociológusok a 
megmondható i, hogy mely vidékeken m ilyen mértékben).

Egy könyv ára = egy havi kábeltévé-előfizetés.

SZŐCS KATALIN: Az életkörülmények karcsúsodása legalább annyira fé
kezi a könyvvásárlást, m ind az információk agyat beborító felhője.

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY: A gazdaság  válság az élet m inden területén 
nyomot hagyott és nyomot hagy. Kevesebb lett a bevétel, a kiadást kétszer is újra 
gondolta mindenki. Aki csak magát az időtöltő olvasást tartotta és tarja szem 
előtt, annak jó a reklám, a bulvársajtó. íg y  ez egyre nagyobb teret hódít, holott a 
média szerepe az információ futtatása, a hírek, a közszolgálat és természetesen a 
reklámozás, s azt is tudjuk, hogy ezen a téren kik a főszereplők.

TÁCSI ERIKA: A mass mediának nagyon nagy szerepe van, az írott vagy 
elektronikus sajtó tájékoztat, felhívja a figyelmet, ha könyvet reklámoz, s akkor 
ez pozitívan befolyásolja a könyvforgalmat.

NAGY SZÉKELY ILDIKÓ: Mint már említettem, a gazdaság  válság m in
denképpen kedvezőtlenül hat a vásárlóerőre. Éppen ezért a médiának fontos 
szerepe lehet bizonyos kiadványok népszerűsítésében. Ez a válogatás felelőssé
gét, azt az elkötelezettséget is jelenti, hogy üzleti érdekek nélkül kínáljon a média 
képviselője igényes olvasmányt, tehát a médiacsatorna ne egyszerű reklámfelület
ként, hanem iránytűként szolgáljon a könyváradatban.

DEMETER ATTILA: A gazdasági válságot gyakran emlegetik, valósággal 
átszövi életünket már 5-6 éve. Szinte mindenki gazdaság-pénzügyi válságról be
szél, pedig a legnagyobb válság a fejekben van. Hamvas Béla többször is megfo
galmazta műveiben, hogy állandóan válság van és lesz, az idők végezetéig, ha úgy 
tetszik. Én azt látom, hogy az erkölcs i, az érték- és identitásválság korunk legna
gyobb veszedelme, ezért tud a gazdaság  válságnak nevezett folyamat ekkora ká
rokat okozni. A  mass media csak m élyíti ezt a válságot. Az eluralkodó szellemi 
igénytelenség, az arctalanság, a semmit mondás és az állandó szenzáció- és féle
lemkeltés bőven megteszi hatását. A  könyvforgalom pedig —  bár közvetett m ó
don —  erősen függ e szomorú jelenség következményeitől. Egyre több a „tö
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megember” és kevés a valódi egyéniség. En mégis szeretném hinni, hogy a ha
nyatlás megáll. A  könyvkiadók nem kis erőfeszítést tesznek azért, hogy e folya
matot ellensúlyozni tudják, remélem, lesz is sikerük ebben. Az idő most nem a 
könyveknek dolgozik. Folyamatos az elszegényedés, lassan a könyv is luxus
cikknek számít, manapság már nem mindenki számára elérhető. Ez nagy baj.

VIII.
„Erdélyi könyvkultúránk Európa szintű”

BEKE SÁN D OR: 1989-esfordulat utáni erdélyi magyar könyvkultúránk meny
nyire lépte át az országhatárokat, Európa, esetleg a többi kontinens fe l é l

B E R T H A  ZO LTÁN : Elvileg mindenfelé eljuthatnak a könyvek, gyakorlati
lag nehézkesen, szórványosan, esetlegesen történik ez. Nemhogy Erdélyen kívül 
más országokba, de mondjuk még Sepsiszentgyörgyről Nagyváradra (és viszont) 
sem visz ik el a könyveket. Tehát egy országon vagy tájegységen belül sem vagy 
alig lehet megszerezni a kiadványokat. Minden kiadónak van külön katalógusa, 
de az együttes, egységes, összefogott terjesztés csak szinte néhány ember erőn 
felüli törekvésének arányában működik. Megint csak interneten böngészve lehet 
egyáltalán tudomást szerezni a kínálatról, s úgy utánamenni egy-egy könyvnek. 
Régen elmúlt az idő, amikor akár egy-egy könyvesboltban a teljes paletta átte
kinthető volt. A  kiadók külön könyves hálózatot szerveznek, s így aki nagyon fi
gyelmes, célzottan és egyesével járhat utána a kívánt kiadványnak. Ez egyébként 
jellemző az összes határon túli magyar területre, de az egész Kárpát-medencére 
is. A valódi magyar állami feladat egy hatalmas árusítóhely létrehozása lehetne, 
ahova kötelező lenne minden könyvből beküldeni (mint az Országos Széchenyi 
Könyvtárba a kötelespéldányokat), s ott lehetne az érdeklődőnek akármit besze
rezni. De tudom, vannak kiadványok, amelyeknek még például ISBN számuk 
sincs, vagy aki megjelentette, nem küld belőle még az OSZK-ba sem. A hivatá
sos kiadókon kívül sok egyéb fajta intézménytípus ad ki könyvet (múzeumok, 
egyetemek, színházak, egyesületek, társaságok stb.), nagyon keserves a szá
montartás is. A  könyvtáraknak küldött központi ajánlójegyzék (az Éj Könyvek lis
tája) sem lehet már teljes. Vagyis amikor végeredményben virágzik a könyvki
adás, mert a közzétett tételek számát tekintve hatalmas kínálat keletkezett, azon- 
közben a színes kavalkád inkább áttekinthetetlennek és kaotikusnak bizonyul. 
Egyébként Erdélyre is jellemző, ami az egész magyar nyelvterületre: tulajdon
képpen óriási restanciát kell a friss termés közreadásával egyidejűleg felszámolni, 
tehát az időrétegek egymásra halmozódása miatt rengeteg a pótolnivaló. A m a
gyar kultúra megszakított történelmi folytonossága miatt (a diktatorikus elnyo
matás fél évszázada után) most mindent, amit annak idején nem lehetett publi
kálni, újra elő kell venni és közkinccsé tenni, a szabad szellemi közeg kívánalma
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inak megfelelően az eltiltott, az elhallgatott, az elfelejtett művek rengetegét kell 
nyilvánosságra hozni, közben folyamatosan klasszikusokat, világkultúrát közvetí
teni, és a jelenkor fejleményeit is nyomon követni. Ez a megtöbbszörözött, ösz- 
szetorlódott feladat meghaladja a kultúrateremtő és -fenntartó szellemi elit erejét, 
noha az ilyen hősies erőfeszítések özönére meg történelmi szükség van. Ez is a 
kommunizmus átka, hogy nemcsak valóságos idejének az életlehetőségeit korlá
tozta, nemcsak akkor végezte pusztító munkáját, hanem az utóidők helyreállítási 
tevékenységét is nehezíti, már csak azzal, hogy tatárjárásszerűen letarolta leg
alább a fél magyar kultúrát, s aztán itt hagyta a leszegényedett nemzetre a vá
kuumot. Csak a cenzúrázott klasszikusok szövegeinek restaurálása hatalmas erő
feszítést igényel. Egy szerves kultúra kontinuitását nem lehet következmények 
nélkül széjjeltépni; most ennek a keserű levét isszuk még mindig.

P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Nem annyira, m int gondoltuk, reméltük valamikor. 
Egyrészt a gazdasági helyzet, a folyamatos pénzszűke állapot határolta be a lehetősége
ket. Ez többek közt azt is jelenti, hogy egy kiadandó könyv tervezésekor igyekszik a ki
adó minél kevesebbet költeni rá (elmaradnak pl. a színes illusztrációk, a kemény tábla, a 
védőborító stb.), mert a drága könyv sosem volt kelendő hazánkban. Tehát jó minőségű 
könyvként kevés kiadvány indulhatott egy ilyen versenyen a határokon túl, bár a hazai 
kiadók is képesek lennének szép könyveket tervezni és nyomtatni

Másrészt témáik miatt is háttérbe szorulnak, hiszen a hazai könyvek többsége 
hazai helyzetről, állapotokról szól, és az erdélyi magyar probléma egész Európá
ban régóta olyan, mint a kísértet. Tehát bármely nyelvre lefordítva a m i törté
nelmi panaszainkat, a közösségeinket ért igazságtalanságokat senki nem fogja ha
talmas lelkesedéssel o lv a sn i"

Kevés kivételtől eltekintve a hazai könyvtermés nem lett kapós sem az anya
országban, sem földrészünk más államaiban az utóbbi negyedszázadban. Euró
pát tekintve nagy hátránnyal kell számolnunk, ugyanis egy-egy jó kézirat, megje
lentetett könyv lefordítása —  esetleg több nyelvre is —  annyira költséges, hogy 
se a kiadók, se a szerzők nem vállalják. Mindez hátrányként jelentkezik, mert 
nem mindegy, hogy egy kiadványt egymillió erdélyi magyarnak, vagy több tízmil
lió olvasónak kínálnak-e.

BENCZE MIHÁLY: Az erdélyi könyvkultúránk Európa szintű. Úgy tarta
lomban, m int kivitelezésben. Csak egy baj van: Európát nem érdekli az erdélyi 
magyar ember sorsa, múltja, kultúrája, szellemi terméke. Öt az érdekli, hogy az 
erdélyi magyar hagyja el szülőföldjét, telepedjen le egy nyugati államban, és le
gyen modern rabszolga, m inél hamarabb felejtse el az anyanyelvét. A földkerek
ségen élő magyarok ellenben szívesen vásárolnak magyar nyelvű könyvet, jobban 
értékelik, mint a hazai virtuális vevők.

RÓTH ANDRÁS LAJOS: Igen, átlépi, de, hogy nagy kitörés ezen a téren 
nincs, az b iztos!
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KUSZÁLIK PÉTER: Még Budapesten se figyelnek az erdélyi könyvekre. 
München? London? —  Ne vicceljünk.

KOZMA MÁRIA: Adatok nélkül erre nem tudok válaszolni.

SARÁNY ISTVÁN: A könyvkultúra —  véleményem szerint —  viszonylag 
egységes volt, sőt, az olvasási szokások is hasonlóak voltak. A különbségek in
kább a könyvek minőségéből adódtak, ugyanis a nyolcvanas évek végén készült 
hazai könyveket olyan silány papírra nyomták, hogy azok a könyvek már nem 
voltak ember elejébe valók. Annak idején örvendtünk azoknak is, s ennek az 
örömnek a hozadéka az volt, hogy megelégedtünk a ponyva minőségű könyvek
kel, miközben Magyarországon a nyomdák és a kiadói igény felzárkózott a nyu
gati lehetőségekhez, irányzatokhoz. Lassan-lassan itt is megjelentek igényes 
munka végzésére képes nyomdák, s ez hozta magával a szebb, p iacosabb köny
vek megjelenését is. A  baj inkább a támogatás-politikának betudható tartalmi 
egyszínűséggel v an ...

SZŐCS KATALIN: A kevés információm szerint kultúránkat inkább a for
dítások képviselik.

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY: A ’89-es fordulat után, a könyvkultúrában volt 
egy visszaesés, eltűntek a jelen időben megírt diktatúraellenes írások. A múlt idő
ben leírt történetek nagyon érdekesek kellett legyenek, hogy fussanak a p iacon. 
Jö tt egy stagnálás, aminek az volt poz itív töltete, hogy szerkesztők, kiadók a m i
nőség felé fordultak, ahol nemcsak a „csomagolás” számított, erre megjelentek 
az érdeklődők is. Ezekből telíteni a szűz p iacot még a m ai nap ig is erény. Az „ez 
az író eddig hol volt?” mozgalom sokat segített a külföldi piacokon, itt természe
tesen a magyarlakta területeket értjük. Ezt sok kiadó észlelte és elkezdődött a te
hetség feltérképezése, a sorozatok, az antológiák világa, amit külföldön is igé
nyeltek, igényelnek.

NAGY SZÉKELY ILDIKÓ: Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás után si
került új tereket meghódítani az erdélyi magyar könyvkultúrának, egyrészt a for
dításoknak, másrészt az országhatárokon túl, esetleg más kontinenseken —  
Amerikában, Ausztráliában —  élő magyar közösségek érdeklődésének, nyitottsá
gának köszönhetően.

DEMETER ATTILA: A változás után az erdélyi magyar könyvek gyorsan 
„kiléptek a porondra”, elsősorban Magyarországon volt sikerük, m int ahogy az 
természetes is. Később, ahogy az internet kezdett teret nyerni, Európa más or
szágaiban, majd a tengeren túl is egyre jobban megismerhették az erdélyi írókat, 
költőket. A  ma sokat vitatott internet rendkívül hasznos volt abban, hogy a leg-
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távolabbi területekre is eljussanak az erdélyi magyar művek. A világháló ebből a 
szempontból tényleg forradalmi lehetőségeket kínált! Az emigrációban élő m a
gyarok nagy része (nemcsak az erdélyi származásúak) figyelemmel kísérte az er
délyi irodalmat, és ugyanezt tesz i ma is. Több olyan külföldön élő ismerősöm is 
van, aki a világhálón napi rendszerességgel követi a kulturális eseményeket, 
könyvbemutatókat, s ha teheti, megvásárolja vagy megrendeli a rendelkezésére 
álló könyveket.

IX.
„Ki lehet hivatásos könyvkereskedő?”

BEKE SÁN D OR: A Székelj 'tk ereső  —  szellemi műhely a XX. s^á^ad végén 'Er
délyben (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2007, Székelyudvarhely) sajtótörténeti jel
legű könyvemben jegyeztem meg az 1990 és 1999 között megjelent folyóirat ter
jesztését ismertetve: „A Székely 'tk ereső  többnyire magánterjesztők révén jutott 
az olvasókhoz Erdélyben, a Partiumban és Bánság kisebb-nagyobb településein. 
A folyóiratot Székelyudvarhelyen a Hídfő Kft., a csíkszeredai Alutus Kft., Orion 
Kisvállalat és Zenit Rt. pedig országszerte terjesztette. Besegítettek történelmi 
egyházaink lelkészei is, akik szívvel-lélekkel forgalmazták lapszámainkat” .

Folyóiratot, nap ilapot, vagy bármely más sajtóterméket természetesen sokkal 
könnyebben kezel a terjesztő. A könyv viszont terjedelménél, súlyánál fogva, és 
egyébként is különb „szellemi kategória révén” aligha terjeszthető folyóiratként. 
Különleges szellemi aura-köntös veszi körül, helyiséget, könyvesboltot, kellemes 
küllemű polcot, vagy elegánsan, bársonnyal, vagy más tetszetős anyaggal leterített 
asztalt igényel tálalásakor-terjesztésekor. Nem is beszélve arról, hogy ami talán 
még a legfontosabb: általános műveltséggel rendelkező eladót igényel, talán 
olyant, m int amilyenről a már korábban is említett Kókay György A könyvkeres
kedelem Magyarországon című könyvében ír a XVIII. századi könyvforgalmazásról 
és az 1772-es évben e szakmát folytató személyek feltételeiről: „Hatévi tanuló
időhöz, négyévi gyakorlathoz és megfelelő nyelvtudáshoz, valamint b izonyos 
pénzalaphoz kötötte a könyvkereskedői szakma művelését. " A  rendelet nem 
korlátozta a könyvkereskedők számát, de annak a kívánságának adott kifejezést, 
hogy a szükségesnél többen ne legyenek. E rendelkezésből az egész 1848 előtti 
időszakban, a privilégiumok fennállásáig inkább az előbb i mondat második felét 
tartották szem előtt, s ezáltal a céhbeli vetélytársak befolyására, mégiscsak a kor
látozásra törekedtek. A könyvkereskedők jogai közé tartozott bármilyen, nem til
tott, kötött vagy kötetlen könyvvel kereskedni és könyvet nyomtatni is. Ugyan
akkor megtiltották a jogosulatlanoknak falvakban és városokban egyaránt a 
könyvekkel való kereskedést. — Az idegen könyvkereskedőknek azt írta elő a 
rendelkezés, hogy csak a vásárok idején árulhatnak, a megmaradt könyveket pe
dig el kellett szállítaniuk más városba és külföldre.
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A rendelkezés a könyvkereskedés és antikvárium nyitását engedélyhez kötötte. 
Az engedélyek számát ugyan az igényektől tette függővé, de kifejezte azt az elvá
rását, hogy számuk inkább csökkenjen, m int szükségtelenül szaporodjék. M íg a 
könyvkereskedő egyaránt kereskedhetett r é g  és új, kötött és kötetlen, hazai és 
külföldi könyvekkel, továbbá kiadói jogokkal is rendelkezett, addig az antikvárius 
kizárólag régi és bekötött könyveket árusíthatott, kiadói jogai nem voltak. A 
szerzők saját kiadású müveiket otthon árulhatták.

Noha e rendelet részben előrelépés volt, hiszen az állandó, hivatásos könyvke
reskedők érdekeit és jogait törekedett biztosítani, másrészt azonban elősegítette a 
privilégiumokon alapuló könyvkereskedelem fenntartását és így a fejlődés vissza
fogását is.”

Véleménye szerint ma ki vállalkozhat eredményes kônyvterjesytésrel Ki lehet hivatásos 
könyvkereskedői

P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Megfelelő gazdasági-pénzügyi háttér nélkül nem 
lehet ilyenbe belevágni, bármennyire csábító is ez a szakma valaki számára. Ta
pasztalat is szükségeltetik, az általános műveltségről nem is beszélve. A könyvárus 
felvilágosult és jól tájékozott ember legyen, aki bármilyen igényt képes adott esetben 
kielégíteni, hiszen az „áru” valahonnan való megszerzése ma már nem lehetetlen.

Vállalkozni bárki vállalkozhat, ám semmi sem szavatolja a sikert. Könyvet ma 
már az ásó és a gyógyszer mellett is árusítanak, vagyis mindenféle termékkel ösz- 
szevegyítve. A könyvnek lehetne annyi méltósága, értéke, hogy ne így legyen... 
Ma már hivatásos nincsen: vagy önmagát nevezi hivatásosnak, vagy attól hivatá
sos, hogy abból él. Egyik sem külső személyek értékítélete.

Akiben megvan a figyelmesség, a törődés, és állandóan tájékozódik, előjegyez, 
értesít stb., az biztosan tud könyvet értékesíteni.

BERTHA ZOLTÁN: Ma minden csak pénzkérdés. Ha van olyan, aki sok 
pénzzel akár egész könyvesbolt-hálózatot is létre tud hozni, és abban hozzáértés 
nélkül árusít, üzleti céllal, akkor megteheti. Sajnos vége annak, amikor szerző, ki
adó, terjesztő, nyomdász: m ind a műveltségéről, hozzáértéséről, elhivatottságá
ról, ügybuzgalmáról volt híres. A szabad p iacon nemigen várhatunk komoly elő
írásokat, nem lehet feltételeket szabni, pontosabban lehetne, csak betartatni vol
na még nehezebb. A monopóliumok a pénzeszközeik révén alakulnak ki, s aztán 
ezek alakítják az öngerjesztő kánont; a teljes magyar kultúra értékrendjének ér
vényesülése pedig így háttérbe szorul. A  legrátermettebbeknek éppen a pénzesz
közeik szűkösek vagy hiányoznak. Ezen a területen is pontosan az az igaz
ságtalanság alakul ki, m int egyébként: aki közel van a tényleges értékteremtő 
munkához, az nyomorog, s aki m inél távolabb tőle, az zsebeli be a profitot. A 
fordított arányosság elve —  a társadalmi méltánytalanság elhatalmasodása —  
mutatkozik. Az már megint messze vezetne, de tény, hogy a földgolyó an yag  ja
vainak a túlnyomó részét egy számarányában voltaképpen elképesztően kicsi
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gazdag réteg b irtokolja. Néhány millió dúsgazdag és mellette több milliárdos lé
lekszámú mélyszegénység, éhezés, fúllasztó elnyomorodás.

DEMETER ATTILA: Itt egyértelműen szükség van az elhivatottságra. Túl 
azon, hogy b izonyos üzleti és jo g  kereteket szigorúan be kell tartani, a szenvedé
lyes m/nka, a kitartás, az információk megszerzése, a trendek ismerete szintén 
elengedhetetlen. Hivatásos könyvkereskedő (és eredményes könyvterjesztő) sze
rintem csak az lehet, aki felvállalja és végzi is rendületlenül ezt a feladatot... egész 
napos programban. Ez egy „egész” embert igénylő hivatás!

KUSZÁLIK PÉTER: K i lehet hivatásos könyvkereskedő? Mint miniszterel
nök —  bárki.

K i vállalkozhat eredményes könyvterjesztésre?
1. Aki a más hibájából próbál tan/lni és nem a saját búkásából.
2. Aki a magyar ordasok módszereit alkalmazza: nem fizet a kiadónak, csak a 

hatodik felszólításra; addig ő forgatja a hasznot.

SARÁNY ISTVÁN: Aki elkötelezett a könyv iránt, s van némi pénze is ah
hoz, hogy megengedhesse magának azt, hogy könyvekben álljon a tőkéje, s csak 
lassan forogjon az, térüljön meg a befektetése. Túdomás/l kell venni, hogy a 
könyvkereskedelemben egyesülnie kell az üzleti szemléletnek a könyvszeretettel, 
mindkettő elengedhetetlen...

ROTH ANDRÁS LAJOS: Bárki, aki kedvet, erőt, anyagiakat, esetleg még 
diplomát is túd a tarsolyában. Változó 50 %-os eséllyel: vagy összejön, vagy sem.

SZŐCS KATALIN: Először is szeresse a könyveket. Mint minden szakmát, a 
könyvkereskedést is meg kell tan/lni. Nemcsak valamely túdományhoz kell von
zódnia, hanem a kiadás-eladás gazdaság  oldalát is ismernie kell. Véleményem 
szerint mind a tanúlásnál, m ind a gazdasági művelet irányításánál a jó könyvke
reskedő a gazdaság  túdás emllett szívbeli adománnyal is kell rendelkezzen.

TÁCSI ERIKA: Ma az üzletemberek „több lábon álló” üzletben gondolkod
nak, vállalkozó szellemű bárki vállalkozhat (a gyakorlat azt b izonyítja: a vállalko
zónak szinte semmilyen területen nem kell szakembernek lennie), de aki konkré
tan az üzletben van, az legalább legyen kompetens. A már jelzett temesvári Libris 
könyvesboltban fél normával alkalmazott, de szerencsére olvasott nyúgdíjas árú- 
sítja a könyveket. Az üzlet jövedelmezőségét a könyvek mellett árúsított magyar
országi folyóiratok, keresztrejtvények biztosítják. Hét végén, hála Istennek, so
kan betérnek ebbe a könyvesboltba.
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NAGY LÁSZLÓ  M IH Á LY : Eredményes könyvkiadónak és könyvterjesztő
nek lenni nagyon nehéz, szinte lehetlen, mindezt csak az tudja, aki próbálkozott 
vele, aki benne van az üzletben.

B E N C Z E  M IH Á LY : Erdély szintjén már rég ki kellett volna építeni egy m a
gyar könyveket terjesztő hálózatot. Tároló helyiségekkel nem lehet minden vá
rosban rendelkezni, de postai megrendeléssel küldhető lenne, és alacsonyabb 
áron lehetne forgalmazni. Ezt a hálózatot m inden kiadó felépítette magának. 
Csak össze kéne adni egy nagy egységbe.

X .
„ K e v é s  a z  a n t ik v á r iu m , d e  v a jo n  v a n -e  v a ló d i ig é n y  r á ? ”

BEKE SÁN D OR: Egyre kevesebb antikvárium Erdélyben...

PO M O GÁTS BÉ LA : Végül szólnék pár szót az általam tapasztalt gondokról 
is. Évente több alkalommal is járok Erdélyben (pár napja tértem haza Kolozsvár
ról és néhány hete Szatmárnémetiből), és erdélyi útjaimon mindig felkeresem a 
magyar kiadványokat forgalmazó könyvesboltokat és antikváriumokat (ezekben 
időnként egészen kivételes értékekkel lehet találkozni). Valóban, fogyatkoznak a 
magyar könyvesboltok és antikváriumok (Kolozsváron például ma már csak 
egyetlen magyar antikvárium: a Röszer-féle található). Következésképp erőteljes
ebben kellene támogatniok mind az erdélyi, m ind a magyarországi intéz
ményeknek (például a kulturális támogatásokról döntést hozó szervezeteknek) 
azt, hogy Erdélyben minden nagyvárosban, m inden fontosabb kulturális köz
pontban hozzá lehessen férni az erdélyi és a magyarországi (meg a több i elszakí
tott országrész) könyves műhelyeinek produktumaihoz. Vonatkozik ez arra is 
hogy Magyarországon: Budapesten, Pécsen, Győrben, Szegeden, Kecskeméten, 
Debrecenben, Miskolcon természetes módon hozzá lehessen jutni az erdélyi (és 
a több i határon túli) könyvkiadók termékeihez. M i több, az erdélyi kiadványok
nak elérhetőeknek kellene lenniök Pozsonyban és Kassán, Ungváron és Sza
badkán is, m indenütt a magyar nyelvterületen (meg persze a nagyvilágban szét
szórtan élő magyarok között!)

Ez m a még nincsen így, holott jelennek meg igen fontos könyvek, például 
Erdélyben, amelyek Budapesten megszerezhetetlenek, a nagyobb vidéki város
okba pedig még a hírük sem jutott el.

P. BUZO G ÁN Y ÁRPÁD : Pedig a régi könyv is értéket képvisel, és korábbi 
kiadást jóval nehezebb megszerezni, m int a frisset. A  r é g  könyvek egy részét le
másolják (szkennerrel, fényképezőgéppel) és a világhálón megtalálható, ám a 
facebook-nemzedéknek nevezett fiatalokat könnyű megtéveszteni és beadagolni
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nekik, hogy ne hátra nézzenek, hanem csupán előre— Ennélfogva legjobb eset
ben a jelen a fontos, meg a következő perc. Ez tömegméretekben látszik manap
ság, ám remélhető, hogy két évtized múlva, m ikor egy mondókát nem fognak 
tudni elmondani a gyermekeiknek, rájönnek, hogy a könyv tényleg ismeretek tá
raként is figyelemre méltó.

Az antikváriumokra azért is szükség van, mert onnan szerezhetjük be a koráb
ban üzletből mind felvásárolt címek egyikét-másikát. Jó l szervezett hálózatra van 
szükség, az igények, kérések nyilvántartására, hogy egy kérést hasznos időben tel
jesíthessenek.

Másrészt pedig a múlt könyvtermését az antikváriumok gyűjtik be és kínálják 
a m ai olvasónak. Megmentik az elmúlástól, a fizikai megsemmisüléstől is a r é g  
könyvet, és újra bekapcsolják a szellemi vérkeringésbe —  legalábbis azéba, aki 
onnan vásárol.

KOZMA MÁRIA: Az antikváriumok helyzetéről, tevékenységéről nincsenek 
átfogó adataim. Gondolom, hogy jelentősen csökkent az enciklopédiák, lexiko
nok, tanulmánykötetek, életrajzi könyvek kereslete, minden, ami gyorsan megke
reshető az interneten. A könyvgyűjtők bibliofil könyvekre „vadásznak”, esetleg 
szakkönyvekre, érdekességekre, vagy rég megjelent különlegességekre a saját 
szakterületükön.

DEMETER ATTILA: A kijelentésben máris ott a csapda. Kevés az antikvá
rium, de vajon van-e valódi igény rá? Többször is megdöbbenten tapasztaltam, 
hogy negyven, akár ötven éven túli emberek nem tudják, hol a könyvtár (tehát 
életükben nem jártak ott!). Ez persze nem általános jelenség. A fiatalabb nemze
dék jóval kevesebbet olvas, mint az előző, akár új, akár r é g  könyvekről van szó. 
Városunkban például nem is létezik hagyományos értelemben vett antikvárium, 
hanem csak az egyik könyvesboltban különítettek el néhány polcot régebb i köny
vek részére. Áruk csupán szimbolikus, az olvasók így sem kapkodják el őket, hó
napokig ott porosodnak a polcokon! Szomorú a helyzet, és egyelőre nem látom a 
javulás esélyét.

BERTHA ZOLTÁN: Es máshol is. Onnan is alig vesznek már könyveket, 
helyiség sincs hagyatékokat megvásárolni vagy tárolni. Ez a típusú könyvkultúra, 
amelyben az antikváriumok is főszerepet játszottak, véleményem szerint szintén 
végképpen a múlté.

SARÁNY ISTVÁN: Nem csoda, hiszen a valóban értékes könyvek már rég 
Magyarországon kötöttek ki, s a nyolcvanas évek már említett silány kivitelezésű 
könyvtermése —  s ebből van a legtöbb a felszámolt magánkönyvtárakban —  ér
dektelen a gyűjtők, a potenciális vásárlók szempontjából.



RÓTH ANDRÁS LAJOS: Egyre kevesebb az antikvárium ..., de egyre ke
vesebb is a könyv, amit be lehetne adni. Egy részét otthon őrizzük, egy részéért 
majdnem nem adnak semmit, az antikvárium csak utólag fizet, ott sem alacso
nyak az árak. Talán csak részlegként/mellékesként érdemes foglalkozni vele. Es 
ott vannak az elektronikus adatbázisok, e-könyvek stb.

SZÖCS KATALIN: G azdaság okai vannak. Egyre kevesebb a vásárló is.

TÁCSI ERIKA: Temesváron magyar nyelven árusító antikvárium nincs, ro
mán nyelvű könyveket egy utcai állványon árusítanak, kedvező időjárás esetén, 
de évek óta ritkán láttam valakit megállni ott, pár évvel ezelőtt megkérdeztem tu
lajdonosától, magyar könyvet vállal-e, azt válaszolta, hogy nem, mert nincs ér
deklődés a magyar antikváriumi könyvek iránt.

A temesvári szerkesztőség folyosóján egy asztalon ingyen elvihető könyvek 
találhatók, innen főleg a nyugdíjas klub tagjai szereznek be egy-egy lapozható 
szellemi táplálékot.

A helyi líceum folyosóján szintén egy asztalról beszerezhető egy-egy példány, 
aki akar, egy dobozba tehet érte egy tetszés szerinti összeget, úgy láttam, ez in
kább működik.

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY: A feltett kérdés nemcsak ténymegállapítás, ha
nem tragédia is. Régebb azért is ejtettük útba Nagyszebent —  s nemcsak — , 
mert volt ott egy antikvárium. Ma nagyon sokan azért megyünk ki az ócskapi
acra, hogy ötven bani, egy lej értékben megvegyünk egy r é g  könyvet vagy akár 
egy réztáblát.

KUSZÁLIK PÉTER: A kolozsvári antikvárus, Röser Feri bácsi, 2013 óta 
nem jött el a Marosvásárhelyi Nemzetközi K önyvvásárra...

A  Múzeum körúti antikváriumok nincsenek túl messze, s az internetes boltok 
is szállítanak E rdélybe...

BENCZE MIHÁLY: Az értékes könyveket a rendszerváltás után ügyeskedő 
magyarországi kereskedők aprópénzért felvásárolták, most ott kint tőlük meg le
het vásárolni égbekiáltó összegért. Az antikvárium már nem jövedelmező a 
könyveknek. Inkább a nagyon régi, unikum-példányokat keresik a vásárlók. Ezek 
már elfogytak, de ne feledjük: a román szocializmus a drága régi magyar könyve
ket elpusztította.
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XI.
„...Ezért hallgatnak el szándékosan szerzőket, 
kiadványokat erdélyi magyar dzsungelünkben”

avagy
„Amit nagyon szidnak, arra is érdemes odafigyelni... 
és amit nyálasan dicsérnek, annak jobb békét hagyni”

BEKE SÁN D OR: Véleménye szerint a pulton eladásra kínált mű sajtóvisszhangja 
—jó  vagy rossz kritikája —  mennyire befolyásolja a könyv eladását?

P. BUZO G ÁN Y ÁRPÁD : Egy új kiadványnak nem sok esélye van arra, 
hogy létéről sokan tudomást szerezzenek. A kritika inkább abban az esetben fon
tos, ha az olvasó már hallott a kiadványról, de még nem döntötte el, hogy meg
vásárolja-e. Ha már foglalkoznak egy újabb könyvvel a sajtóban, annak több esé
lye van az olvasó könyvespolcára felkerülni (ezért hallgatnak el szándékosan 
szerzőket, kiadványokat erdélyi magyar dzsungelünkben, áldhatjuk érte a támo
gatás i rendszert, a magánkézbe került újságokat, lapokat). Amit nagyon szidnak, 
arra is érdemes o dafigye ln i"  és amit nyálasan dicsérnek, annak jobb békét 
hagyni.

A sajtóban megjelenő ismertetők, kritikák meglátásom szerint eléggé kevés 
olvasót, könyvvásárlót befolyásolnak. A közvetlen információszerzés, a könyvtá
ros, a barátok, családtagok, jó ismerősök ajánlása talán éppen ennyire fontos le
het. Ebbe, sajnos, belejátszik az a nem kívánt tény is, hogy bizonyos szerzőket, 
könyveket néha nyakló nélkül dicsérnek, érdemtelenül. Aki így ajánl, óhatatlanul 
úgy jár, mint a mesék juhászbojtára, aki vagy kétszer rászedte a juhos gazdákat, 
farkast kiáltván, harmadikszor azonban már nem hittek neki.

KOZMA M ÁRIA : Gyakorlatilag nem beszélhetünk rendszeres értékelési 
visszajelzésekről, kritikákról. A legtöbb kiadvány, irodalmi mű észrevétlen marad 
ilyen szempontból, legfennebb egy-két interjú jelenik meg a szerzővel a helyi la
pokban —  a szakmai díjak, kitüntetések több sajtóvisszhangot hoznak, mint 
könyvének értő elemzése. Az eladást nyilván befolyásolja a reklám, de a rövid 
könyvismertetők sokkal inkább, m int a szaklapokban, folyóiratokban megjelenő 
szakmai kritikák, amit csak kevesen olvasnak.

B E R T H A  ZO LTÁN : Ez a kánonalakítás része, vagyis a válasz: nagyon. De 
még inkább az elektronikus sajtóban, vagyis a médiában keltett visszhang, a fo
gadtatás, a recepció, a reklámozás mértéke a döntő. Amit reklámoznak, azt meg
veszik. Amit nem, az mintha meg sem jelent volna. Olyan mennyiségű egyébként 
az írott anyag, hogy könyvtártudományi felmérések szerint csupán néhány száza
léknyi az belőle, amit egyáltalán valaki kézbe vesz, beleértve a könyvtárost is, aki
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a polcra felteszi. A  több i mintha nem is lenne, pontosabban: csak a helyet foglal
ja. Az írásbeliség határai szinte elérték a hajdani szóbeliség fokát; az, hogy valami 
írásban létezik, nem jelenti automatikusan a publicitást. Ha senki nem tud róla, 
akkor már például egy költő, ha szeretné, hogy rajta kívül másvalaki is értesüljön 
a verséről, egyszerűbb, ha felolvassa a rokonainak, azok máris nagyobb számot 
tesznek ki, m int az olvasói, ha papírra fekteti művét. De nem akarom elviccelni a 
dolgot: az irdatlan mennyiségből megint privilegizált monopolmechanizmusok 
szelektálnak és hoznak napvilágra műveket, amelyek eljutnak a befogadó közön
ségig. Aki kiszorul ebből, az hátrányba kerül nyilvánvalóan. Az írásbeliség ma 
már éppoly anonimitást vonhat maga után, m int régen az oralitás, amiből éppen 
az írásbeliség emelte ki a fontosabbat. Ma az írásbeliség tengere alig jelent ki
emelkedési esélyt. Nem véletlen a fiatalság körében a szóbeli megnyilatkozás pre
ferálása például a slam poetry műfajában. Akárhogy viszonyulunk hozzá, akár
hogy értékeljük —  s most nem is ilyen szempontból említem — , a lényege en
nek: a szóbeli kultúrához való visszatérés, m int remény, az írásbeliség döm- 
p ingjének szándékos hátrahagyásával, belátva az előbb vázolt tendenciákat.

SARÁNY ISTVÁN: Nem beszélhetünk olyasmiről, am i nincs. Mármint kri
tikáról. Nem igazán olvastam olyasmit mostanában, hogy ez a könyv csapnivaló, 
hogy kritikán aluli a tartalma, pocsék a tipográfiája, szerkesztetlen stb. Ami a 
könyvekről megjelenik, az általában baráti vállveregetés. S ezt b izonyára tudja —  
s ha nem tudja, akkor érzi —  az olvasó is, így a könyvforgalomra nem sok hatás
sal lehet, ha írnak róla. Legfennebb az újdonságokra figyelnek így fel az emberek.

KUSZÁLIK PÉTER: Tapasztalatom szerint:
—  az újságok (és a tévé) ismertetői még 5 % növekedést sem hoznak (6,12 To

ot, ha botrány övez i a kötetet);
—  többet jelentenek a barátok egymás közötti ajánlásai (több hónap késéssel 

érnek be).

ROTH ANDRÁS LAJOS: Miért, van ma sajtóvisszhang —  jó vagy rossz 
kritika—?! Szerintem nincs. Inkább könyvismertetők vannak, kevésbé kritikák. A 
könyvbemutatók is nagyon rendszertelenek.

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY: Nem kell azt mondani, hogy pocsék, de szinte 
szerep nélküli, és itt van egy előbb i kérdésnek a kiegészítője, a mass média nem 
áll a hivatása, küldetése legmagasabb, vagy akár magas fokán sem. A sajtóvissz
hang legjobb esetben addig megy el, hogy ekkor és ekkor bemutatták, ennek 
vagy annak ezt vagy azt a könyvét, sokan voltak, kevesen voltak, bemutatta, fellé
pett, hozzászólt ez, az, ja és a kiadó, a szerkesztő és a szerző is mondott ezt, vagy 
azt.
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BENCZE MIHÁLY: A reklám már mindenkit befolyásol. Vagy jó irányba, 
és akkor vásárolják. Ha meg rossz a visszhangja a könyvnek, akkor csőd a kiadó
nak. De egy kicsi kiadó, akinek megvan a klientúrája, az tudja függetleníteni m a
gát az ilyen hóbortos TV-s reklámtól.

SZŐCS KATALIN: Elvileg a sajtóvisszhang mindig jót tesz. Felhívja a 
könyvre a figyelmet.

TÁCSI ERIKA: A sajtóvisszhangnak nagy szepe van. A Heti Új S%ó időnként 
hirdeti a Librisben megjelent könyveket. Előfordulnak „kedvcsináló” részletek a 
megjelent/megjelenő könyvekből. író-olvasó találkozókat sokfele rendeznek el
adással, dedikálással egybekötve, ilyenkor megjelenik a baráti kör, megjelennek az 
érdeklődők, esetenként a „hivatalosságok.”

SZEKERES LUKÁCS SÁNDOR: Jó  bornak is kell a cégér, tartja a r é g  
mondás. Természetesen nagy szerepe van a kritákának, a könyvismertetésnek, 
mert ha szépen csomagolnak valamit, sokszor a csomogolás miatt is megveszik a 
terméket.

Én magam nem egy olyan könyvet vásároltam korábbn pl. Székelyudvarhelyen, 
hogy szépen reklámozták, s mivel nem volt időm alaposan beleolvasni, bizony egy fe
lületes, nagyotmondó, de alapjában semmitmondó könyvet vettem meg.

TAR KÁROLY: Svédországban élek, ide csak elvétve jut magyar —  ezen belül er
délyi —  könyv. Az itt élő magyarok általában évenként egyszer-kétszer látogatnak haza, 
s az ilyen alkalmakkor adódik lehetőségük könyvüzletbe, könyvtárba betérni, tájéko
zódni az új könyvekről. Nem tájékozódhatnak a könyvtermésről sem a napilapokból, 
sem más irodalmi kiadványokból, nem tudok arról, hogy a Skandináviában élő magya
rok járatnak-e napilapokat, esetleg irodalmi folyóiratokat. De azon kevesek, akiket ér
dekelnek az erdélyi magyar könyvek, könnyen tájékozódhatnak a különféle lapok inter
netes közléseikből. Külön kérdés, hogy az ott megjelent könyvismertetőknek és kriti
káknak mennyire sikerül átfogniuk a könyvkiadás egészét, nekem úgy tűnik, hogy ezek 
az írások véletlenszerűen és ilyen-olyan okból elkötelezetten pásztáznak az újdonságok 
között, szubjektivitásuk nem mindig jó kalauz, a valamiért felkapott írók munkáinak 
bemutatásakor kiolvashatóak írásaikból a baráti gesztus, valamiféle csoportszellem. 
Természetesen lemérhetetlen az egyes irodalmi lapok kritikai rovatainak tervezettsége, 
de úgy tűnik, a szerzőktől függ, tehát nagyon esetleges, kiknek a könyvét népszerűsítik, 
megalapozott szakszerű kritikák helyett inkább csak vállveregető hangú biztatásokról ol
vashatunk. Érdemes volna erről —  legalább az irodalmi folyóiratok háza táján —  fel
mérés készíteni, és ennek alapján valamivel átfogóbb, az egész erdélyi magyar iro
dalomra tervszerűen figyelő kritikai rovatmunkát általánosítani, hiszen irodalomkritiká
val behatóan foglalkozó ifjú szerzőkből Erdélyben sincs hiány. Ha kritikai rovatok való
ban befolyásolni akarják az egyre zsugorodó olvasótábort, netán megfordulna a szer
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kesztők fejében az olvasók nevelésének mostanság nem divatos feladata, akkor ezt va
lamiféle távlati tervszerűsítés nélkül nehéz elképzelni. Ez is olyan sziszifuszi munka, amit 
farmemadrágzsebből szerkesztett lapokkal elérni lehetetlen.

Ha már a könyvek ismertetéséről mondok véleményt, nem hagyhatom szó 
nélkül azt, hogy az egyre terebélyesedő Magyar Elektronikus Könyvtárban és 
egyéb elektronikus könyvtárakban megjelenő könyveknek nincs, vagy alig akad 
népszerűsítője. Ha pedig a könyvcsinálásban kevésbé, vagy egyáltalán nem támo
gatott írók ott megjelenő, és csakis onnan olvasható könyveiről nem szólnak az 
irodalmi berkek, pedig százával akadnak olyan írók, akiknek nem jut papír, 
nyomdafesték és honorárium sem, de a korszerűsödésének köszönhetően nem 
kell íróasztalfiókban porosodnia műveiknek, mert a MEK-re ingyen feltehetik, és 
onnan bárki letöltheti, a gyorsan szaporodó e-könyvekben pedig tárolhatja az er
re kíváncsi olvasó. Itt az ideje, hogy az irodalmi lapokban, de akár a napilapok 
művélődési rovataiban is helyet kapjanak ezek a nyomdafestékre váró könyvek.

Az olvasmányos könyvek terjesztését különben maguk az olvasók végzik olyan 
önkéntes munkában, ami egyben kellemes, hiszen megosztani könyvélményünket 
olyan, mintha egymásra mosolyognánk, a jó hír szinte magától terjed, a jó könyvet 
egymásnak adják az olvasók. Erre példát is tudok. Környezetemben kézről kézre járt 
például a Magyari Tivadar Megszokás első látásra című könyve. Ismerőseim közül, Ko
lozsváron járva keresték kisregényeit és egyéb könyveit. Ennek a kolozsvári nyomdá
ban készült A5-ös formátumúnál kisebb, 180 oldalas, fűzött könyvnek 25 lej, vagy 
2200 forint az ára.

DEMETER ATTILA: Magától értetődik, hogy a sajtóvisszhang és a kritika 
befolyásolja a könyvek eladását. Az olvasók kíváncsiak, és tájékozódni akarnak. 
Ez így van rendjén. Az már más kérdés, hogy a szóban forgó művek kritikája m i
ért pozitív vagy éppen negatív. Itt a dolgok már nem annyira egyértelműek, mint 
ahogy kívülről látszanak. Ismét oda jutunk, hogy feltesszük a kérdést: melyek az 
igazi értékek, m i az, ami úgyszólván divatos, melyek a mostani irányzatok, ame
lyeket az alkotónak „illik” követni, ha fenn akar maradni a pályán, vagy éppen 
népszerűséget akar szerezni magának. Ilyen példákat elég gyakran látunk. Nekem 
két okból lehet (néha) fenntatásom a kritikával szemben: az egyik, hogy alapjá
ban véve szkeptikus alkat vagyok. Képes vagyok elolvasni egy könyvet azért, 
mert nagyon rossz a kritikája, és lehet, hogy megéri elolvasni. Vagy azért olva
som el, mert ódákat zengnek róla, s meglehet, hogy csalódnom kell. A valódi ok 
viszont az, hogy a m űvek elemzése nem érdekel igazán. Különösen érvényes ez a 
lírai alkotásokra, ahol az egyetlen igazán fontos dolog az üzenet, ami az olvasó
hoz eljut. Az író vagy a költő az olvasóknak ír, nem a kritikusoknak. Ha pedig 
nekik ír, az már régen rossz. Ha nincs ott a szív, az ész teljesen hiábavaló! Napja
inkban egyebet nem hallunk, csak a kommunikációról és a kreativitásról beszél
nek. Pont arról, ami tulajdonképpen hiánycikk. Ez a szlogen átjárja a tanügyet, a 
munkahelyeket, az egyetemeket, miközben uniformizálják a gondolkodást, ro
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bot- és tömegembereket nevelnek, kiölik a szépérzéket és a szeretetet az embe
rekből. Az alkotó igenis mondja ki azt, amire gondol, legyen kíméletlenül őszin
te, ne érdekelje a kritika. Valahol biztosan sikere lesz! A művésznek, az írónak 
épp az a feladata, hogy megfogalmazza, amit az olvasó nem tud kimondani, pe
dig nagyon szeretné. En magam is ilyen írásokat szeretnék olvasni! M indazonál
tal a műveknek időnként szüksége van a kritikára, mert maga a tény is —  hogy 
foglalkoznak velük —  növelheti az olvasók érdeklődését.

XII.
„Minden magyar könyv egy ünnep”

BEKE SÁNDOR: Jelen pillanatban a g erdélyi könyvkiadók terméséből mit emelne ki 
mint valóban „menés”, nagypéldánysgámban eladott könyvet, mely valóban hasznot is hogott?

KOZMA MÁRIA: Két helyi kiadó viszonylatában tudok erre válaszolni, 
mert mindkettőhöz személyes kapcsolat fűz. Kiemelem a Pallas-Akadémia gon
dozásában Egyed Ákos A székelyek története című munkáját, am i több utánnyo
mást, bővített kiadást is megért és folyamatosan fogy, valamint Balázs Lajos 
Csíkszentdomokosról írt néprajzi könyveit. Ugyancsak hasonló siker a Guten
berg Könyvkiadó erdélyi udvarházakról, kúriákról megjelent monográfiája és a 
Ragyog a mindenség illusztrált gyermekvers-antológiája kortárs költőktől.

BERTHA ZOLTÁN: Ugyan már lefutóban van a kereslete, de Wass Albert 
regényeit b izonyára sokan vették és olvasták, többen, m int más írók műveit. S 
egy másik jelenség: a fiatal, sikeres csángómagyar költőnő, Iancu Laura köteteit 
dedikáltatni hosszú sorok álltak a budapesti Vörösmarty téri könyvheteken az el
múlt néhány évben.

SARÁNY ISTVÁN: Az erdélyi magyar könyvkiadás rendszerváltás utáni 
zászlóshajója minden bizonnyal a Pro Print kiadó Csipikéje. Nagy példányszám
ban keltek el a W ass Albert és a Nyirő József életműsorozatok kötetei, valamint 
egy-két szakácskönyv.

DEMETER ATTILA: A statisztikákat nem ismerem, így nem tudnék 
„rangsorolni” . Az viszont biztos, hogy a Wass Albert életmű egészében vezeti a 
listát. Ezt többen is megerősítették.

P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Az utóbb i években több ezer példányban adták 
el A sgékelység története című könyvet. Bizonyítottan ennyi példányszámban eladott 
erdélyi magyar könyvről másról nem tudok.
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KUSZÁLIK PÉTER: Passz. A terjesztők nem dicsekednek vele, hanem 
megszámolják a zsetonokat.

TÁCSI ERIKA: „Menős” könyv volt néhány évvel ezelőtt a Mentor kiadványa, 
az említett Wass Albert sorozat. Nálunk, Temesváron, mindig haszonnal adható el a 
Mindenki Kalendáriuma, 2000 példányban jelenik meg, valamint a Melytörténeti Évkönyv. A 
szerkesztőség kiszáll vidékre író-olvasó találkozóra, néhány szerző is jelen van, dedi
kál. Van a Librisben még néhány az előbbi számokból is, de veszik, sőt dokumentum
ként keresik külföldön is, egyik-másik írásáért.

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY: Itt a haszonnál disztingválni kell az anyagi és a 
szellemi haszon között. A  disztingválásnak nem is kellene léteznie, hisz egyiknek 
automatikusan maga után kellene vonnia a másikat. De nem így történik, sokszor 
a „menő” viszi a prímet, legyen az celebregény, botránytörténet, műfajtól függet
lenül, hisz sokszor ez nem is létezik.

BENCZE MIHÁLY: En minden kiadó munkáját tisztelem, és nagyra érté
kelem próbálkozásukat. Minden magyar könyv egy ünnep, így nem tudok egyet 
se a másik felé emelni, nem tudok ünneprontó lenni.

XIII.
„A magyarországi könyvek nemcsak a finanszírozói igényekre 

ráfelelő könyvek, hanem olvasói igényeket is szolgának”,
de

„A magyarországi és hazai könyvdömping 
megtalálta az egyensúlyát”

BEKE SÁNDOR: A nálunk forgalmazott magyarországi könyvek mennyire befolyá
solhatják  az erdélyi könyvek eladását? "Egyáltalán milyen különbséget lát a magyarországi és 
erdélyi kiadók munkájában —  a terjesztés szempontjából is?

DEMETER ATTILA: Bár az olvasók szempontjából nézve a magyaror
szági és az erdélyi könyvek „kiegészítik” egymást, az eladás szempontjából ver
senyhelyzet van. Ez egyrészt jó, mert a kiadókat arra ösztönzi, hogy a könyvek 
minőségét állandóan javítsák. A magyarországi könyvkiadás persze előnyben van 
az erdélyivel szemben, m ind az an yag  szempontokat tekintve, mind a hagyomá
nyokat. Az erdélyi kiadóknak keményen küzdeniük kell m inden szinten. Több 
anyagi támogatásra lenne szükség, de ez nem minden. Ismét oda lyukadok ki, 
amit már többször említettünk: az olvasótábort iskola szinten kell kinevelni, tu
datosan. Itt Erdélyben is rengeteg jó könyv jelenik meg, de az emberek többsége 
egyre kevesebbet olvas. Nagyon furcsa helyzetben van a könyvkiadás, és a kul



22

túra általában. Olyan ez, m int amikor az ember bemegy a bevásárlóközpontba: a 
polcok roskadoznak az árutól, és a hihetetlen jólét látszatát keltik. Pedig a vásár
lás kizárólag két tényezőtől függ. Az egyik a pénz, a másik az igény. A könyvki
adók is b iztosan szeretnék, hogy az olvasótábor igényesebb legyen, és az is jó 
lenne, ha egyre több igényes olvasó megengedhetné magának, hogy könyveket 
vásároljon. Ö rdö g k ö r ... és hogy az eredeti kérdés lényegére visszatérjünk —  ez 
a jelenség erősen befolyásolja a könyvterjesztést is.

P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Az anyaország p iacra termelő kiadó sokkal jobb 
helyzetben van, m int az erdélyi, ugyanis itthon már túlzás az 500-as példányszám 
is, a m agyarországak most is több ezres példányszámban nyomatnak ki könyve
ket. Emiatt áraikkal uralják az erdélyi p iacot is (szép irodalom, klasszikusok, szak
könyvek). Még azzal együtt is, hogy könyvkereskedő ink többsége hatalmas árrés
sel növeli a könyvek árát, ezzel gyakorlatilag eleve eladhatatlanná téve azokat. 
Egy anyaország p iacon meglévő könyvet a jól szervezett piac miatt bármelyik 
erdélyi kisváros könyvkereskedése rövid időn belül meg tud hozatni, ám arra 
nem vállalkoznak, hogy a saját városkájukban élő szerző kiadványát az érdeklő
dőnek megszerezzék, már a többség.

Az anyaországi nagyobb kiadók abban a helyzetben vannak, hogy bármelyik 
idegen nyelvről akár rövid idő alatt is magyarra fordíthatnak egy-egy olyan köny
vet, amelyről sejthető, hogy témája, szerzője miatt kelendő lesz a magyar anya
nyelvű olvasó számára. A hazai kiadók nincsenek ebben az anyagi helyzetben, 
ugyanis ők csupán pár százezer lehetséges vásárló számára dolgoznak.

BERTHA ZOLTÁN: A magyarország kánon exportálása napi jelenség, látok 
sokakat, akik jobban ismerik a legújabb pesti divatot, mint saját vidékük kultúráját. 
Természetesen nem árt a nyitottság és a tájékozottság, de egyetemisták körében 
m égs feladatnak tekintettem mindig, hogy elérjem: egy határon túli, például erdélyi 
származású fiatal ne csupán arról halljon, ami Pesten ömlik a fülébe, hanem a saját 
szülőföldjének íróiról is legyen információja. Eléggé bizarr, de megesett, hogy szé
kelyföldi vagy kolozsvári fiatalokat én tanítottam Tamás i Áron vagy Sütő András 
tiszteletére, mert otthon róluk szinte nem is hallottak. Felfordult kicsit a világrend, 
de a dohogásnak nincs értelme. A kiadók munkája pedig az emlegetett mai körül
mények között nagyjából hasonlónak tekinthető bárhol a Kárpát-hazában: ugyan
azok a gondok, ugyanazok a szándékok. S általában: a tőkeerősebb kiadók triumfál- 
nak, ha egyáltalán lehet még ilyesmiről szó. Az áldozatkész értékteremtés pedig tel
jességgel b izonytalan, hogy eljut-e a valódi hasznosulás fázisába.

SARÁNY ISTVÁN: A magyarországi könyvek nemcsak a finanszírozói igé
nyekre ráfelelő könyvek —  mint az erdélyi magyar kiadványok zöme — , hanem 
olvasói igényeket is szolgálnak. Akkor lenne összehasonlítható, összemérhető a 
két könyvtermés, ha azonos szerkezete lenne m űfaji szempontból.



KUSZÁLIK PÉTER: Az egyik ilyen, a másik olyan. A Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Könyvvásáron például szépen fogytak a magyarországi Tinta Kiadó 
kézikönyvei. " M e r t  a kiadónak nincs erdélyi megfelelője.

RÓTH ANDRÁS LAJOS: Elég nagy m ennyiség és minőségi különbség van 
közöttük, Nagyobb/régebbi/ismertebb kiadók nagyobb példányszámmal jelent
kezhetnek. Külföldön is nagyobb reklámot kellene biztosítani az erdélyi köny
v ek n e k "

SZŐCS KATALIN: Egy szükzsebü olvasókörnél a könyvvásárt befolyásol
ják a könnyen hozzáférhető magyarországi könyvek. Terjesztés szempontjából 
nem látok különbséget: a könyvesboltban árusítják egymás mellett. A magánki
adások nagy részét bemutatók, előadások alkalmából a helyszínen lehet megven
ni, az előadó hovatartozásától függetlenül.

TÁCSI ERIKA: A m i tájainkon semmivel sem hatékonyabb az erdélyi köny
vek népszerűsítése, mint a magyarországiaké. Persze a helyi szerző többet tesz 
könyvéért, a sajtót is beleértve. Meglátásom szerint, a vásárlót nem érdekli, hol 
jelent meg a könyv, ha éppen az érdekli. Az internet m indkét esetben tájékoztat. 
A  fentiekben jeleztem, m ilyen alapon, hogyan történik a rendelés.

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY: A nálunk forgalmazott magyarországi köny
veknek már megvan az előzetes marketingje, egy jó piackutatás után, jó az 
előreklám, a reklám, meg sok esetben a „rádiósánc” —  hallottad-e, hogy megje
lent, a sógorom már olvata és azt mondta, „ez valahol rólunk is szól, láttam az 
xyz csatornán egy interjút a szerzővel” . De mindezek mellett ott vannak a valódi 
értékek is, ha csak Müller Pétert említjük is.

BENCZE MIHÁLY: A magyarországi és hazai könyvdömping megtalálta 
az egyensúlyát. A  vevő már tudja, hogy melyik kiadótól érdemes megvenni vala
mit. Nem látok lényeges különbséget.

XIV.
„Mi magyarok közös gondolkodást 

és közös cselekvési programot dolgozzunk ki”

BEKE SÁNDOR: A Székely útkereső levelezés és dokumentumok tükrében (Szé
kely Útkereső Kiadványok —  Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 
2011) az általam 2010-ben közzétett A Székely Útkereső levelesládája 1990—2000 
című kötet (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010) feldolgozá
saként megjelent könyvem III. "Pillanatképek magántejesytőink munkájáról című feje
zetéből idézek: [1991. szeptember] „21-én különleges körlevél érkezett szerkesz
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tőségünk postaládájába. Feladója nem volt más, mint Horváth Alpár, a Sepsi- 
szentgyörgyön megjelenő Európai Idő független emberjog-kisebbségvédelm i és 
kritikai hetilap főszerkesztője, aki a romániai, többnyire a független magyar sajtó 
»egyre súlyosbodó gondjai okán« kereste fel a magyar lapok szerkesztőségeit, az
zal a kéréssel, hogy csatlakozzanak az általuk elképzelt erdélyi terjesztőhálózat 
működtetéséhez: »Tisztelt szerkesztő/kiadó kollégák! A romániai (és különösen 
a független) magyar sajtó egyre súlyosbodó gondjai okán ezúton értesítjük, hogy 
szándékunkban áll egy erdélyi (és elsősorban magyar) terjesztőhálózat létre
hozása, ill. talpra állítása, melyet —  elképzeléseink szerint a létrehozandó romá
niai magyar lapkiadók szövetsége támogatna: anyagilag-erkölcsileg egyaránt. ( ...)«

A főszerkesztő mellékelte a terjesztőhálózat kiépítését vállaló Pakó Oszkár le
velét is, valamint az erdélyi és a partiumi terjesztési hálózat kézzel rajzolt tér
képét. Innen, e levélből is világosan kitűnik, hogy a ’89-es rendszerváltozás után 
két évre, a fennmaradásért vívott harcban mennyire fontos volt az erdélyi m a
gyar lapkiadás számára egy megbízhatóan működő terjesztőhálózat üzemeltetése. 
És az ok világos volt: a sajtószabadság és a demokrácia kezdeti évei lehetőséget 
teremtettek a romániai magyar sajtó vállalkozó inak, mecénásainak az újságok, a 
lapok és kiadványok megjelentetésére, de egyben —  a papír és a nyomdai költsé
gek robbanásszerű növekedésével —  a sajtó szakadékba juttatásához is.”

A kötetben a Pakó Oszkár-féle terjesztési hálózat tervének ismertetése után 
közöltem a terjesztési hálózat talpra állításának programját és az előfizetői rend
szer kialakításának javaslatát.

Szükségesnek látja-e még egy teljes erdélyi —  vagy a szprványvidéket is heleértve —  
fedettség,,  könyvterjesztési hálózat kialakítását, amely a szülőföldünk könyvtermését megkü
lönböztetés nélkül kííálná olvasóinak hármelyik könyvesholtjáhanl

DEMETER ATTILA: Az előző kérdésekre adott válaszokból már körvona
lazódik, amit erről gondolok. Természetes, hogy támogatom az ötletet, és nagysze
rű dolognak tartanám, hogy egy teljes erdélyi lefedettségű terjesztőhálózat alakul
jon ki. Ezzel együtt viszont figyelembe kell vennünk a valós tényeket, az an yag  le
hetőségeket, az olvasótábor m ai igényeit és a kulturális közeget. Szeretnék derűlátó 
lenni, de a je len leg helyzetet összességében szemlélve nem vagyok a z .

P. BUZOGÁNY ÁRPÁD: Jó  lenne, ha ez létezne. Ám már a folyóiratokat 
sem tudják egységesen terjeszteni régóta, a Román Posta nem vállalta megyei la
pok kézbesítését egy másik megyébe évtizeddel korábban sem. Magánkez
deményezésként ezt úgy látom megvalósíthatónak, ha valamely gazdasági cso
port majd úgy véli, tartoz ik azzal az erdélyi magyar vásárlónak, hogy könyveket is 
ajánljon neki. Belátható időn belüli megvalósulásában nem hiszek, nem is remé
lek. Pedig a m ai technikai feltételek lehetővé teszik a gyors információszerzést, il
letve a gyorsabb ügyintézést is. Nem b iztos, hogy könyvbeszerzés esetén is a 
gyorspostára kellene h agyatko zn un k .
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A hazai és az anyaországban kiadott könyvek megvásárlását hazánkban nagyban 
serkentené egy országos terjesztői hálózat kialakítása. Még akkor is, ha minden vá
roskában nem nyithatna könyvesüzletet. A hazai magyar nyelvű könyvkiadásnak ta
lán ez lehetne a felrázója. R ég  élmény, hogy a csíkszeredai nem tud a székelyud
varhelyi, a gyergyói a sepsiszentgyörgyi kiadványokról. Ennélfogva alig juthatunk 
hozzá ahhoz, ami tőlünk földrajzilag távol került ki a nyomdából. A  szerzők pedig 
arra kényszerülnek, hogy saját könyveiket találkozókon, más alkalmakkor kínálják, 
mutassák be. A szerzőnek írni, a kiadónak könyvet szerkeszteni és nyomtatni kelle
ne, a terjesztőnek pedig eladnia a kész könyvet. Mára összezavarodott ez már egé
szen. Mindenki mindennel foglalkozik, kényszerűségből.

Ha egyetlen jól szervezett könyvterjesztői hálózat beindulna, meglátásom sze
rint nagyot lendítene nem csupán az értékesítésen, hanem a hazai magyar nyelvű 
könyvkiadáson is.

KOZMA MARIA: Lehet, hogy ma már anakronisztikus, idejétmúlt egy köz
ponti könyvraktár, lerakat —  akárhogyan is nevezzük —  alapítása. Viszont jó le
hetne egy internetes „könyvraktár”, ahol folyamatosan megtalálnánk az újdonsá
gokat, amit napra készen frissítenének. Természetesen minden kiadónak van 
honlapja, de ez az „egy helyen mindent” böngészője lehetne, a könyvkiadás heti, 
havi összegzője.

BERTHA ZOLTÁN: A válaszom: feltétlenül igen. Minden szempontból fon
tos lenne ez, amit eddig elmondtam, az mind ide konkludálhat. Legalább akit érdekel, 
az megtalálhasson mindent. Hogy tudomása legyen mindenről, hogy minden értéket 
számon lehessen tartani. Hogy ne primitív fizikai oka legyen az információhiánynak. 
Hogy ne csak a szabad verseny farkastörvényei érvényesüljenek. Hogy az autentikus 
szellemi hon- és értékvédelem is méltó megbecsülést kaphasson. A széles körű ma
gyar kultúra organizmusának revitalizálása, újjáélénkítése pedig végső soron: jövendő 
sorsunk záloga. A megmaradás, a szellemi felemelkedés kulcsa.

SARÁNY ISTVÁN: Üdvösnek tartanám egy erdélyi magyar könyvelosztó, 
könyvtárellátó rendszer létrehozását —  üzleti alapon, de közpénzekből fenn
tartva. Célja pedig nem lenne más, m int eljuttatni a könyvet az olvasóhoz...

KUSZALIK PETER: Hol van már Horváth Alpár Orbán Balázs-sorozata és 
Szőcs Géza új Szépmíves Céhe? A magyarországi Könyvklubot kell megkér
dezni, ha még é ln e k .  Terjesztőhálózatot szervezni? Mit mond erről a Könyves 
Céh? En csak annyit mondok: m indenki vigyázzon magára, nézzen szét, mielőtt 
lelépne a járdáról!

RÓTH ANDRÁS LAJOS: Ez megoldhatatlan (emberi/gazdasági/kulturális 
tényezők hiánya).
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SZŐCS KATALIN: Az átfogó gondolkodás és összefogás véleményem sze
rint segíthetne a könyvterjesztésen is. Ezen tovább kell dolgozni.

BENCZE MIHÁLY: Amint már jeleztem, 25 évvel ezelőtt már létre kellett 
volna jönnie ennek az erdélyi terjesztő hálózatnak. Most talán azt is m eg kéne 
csinálni, hogy egy egész Kárpát-medencét lefedő magyar könyvterjesztést hoz
zunk létre. Es ez minden régiónak segítene. Hátha meghallják szavamat, illetve 
elolvassák soraimat a fontosabb politikusaink, és megvalósítják az álmomat.

SZEKERES LUKÁCS SÁNDOR: Szükségesnek tartom egy erdélyi 
könyhálózat kialakítását. Itt be kellene vonni a támogatókat, nemcsak Erdélyből 
és Magyarországból, hanem az egész világ magyarságából. Fontos szerepe lenne 
Magyarország intézményeinek, az állami költségvetésnek, a magyar kultúrára for
dított támogatásnak. Ha m i magyarok nem támogatjuk eléggé saját kultúránkat, 
helyettünk senki nem fogja megtenni.

TAR KÁROLY: Ha nem egymást, legalább a könyveket szeretni kell. Mert 
érdemes! A hátralévő rövid időben tovább folytathatjuk küszködésünk a könyv
ellátás javítására, az olvasók számának gyarapítására és az írók munkájának meg
becsüléséért. Különösen lelombozó ez a küzdelem a végeken, a szórványoknak 
nevezett foszlányokban.

POMOGÁTS BÉLA: Valójában nincs igazán megoldva az a feladat, hogy a 
magyar könyv, bárhol jelenjék is meg a nagyvilágban (de különösen a szomszéd
ságban), m inden érdeklődő olvasó számára hozzáférhető legyen. Annak idején, 
amikor én töltöttem be az Illyés Közalapítvány elnöki tisztségét, létrehoztunk 
egy valóban nagyszabású programot annak a méltatlan helyzetnek az orvoslására, 
m iszerint a magyar kiadványok nem jutnak el m inden érdeklődő olvasóhoz. Ez 
persze egy jó évtizede történt, azóta az Illyés Közalapítványnak régen vége van, 
és nem tudok arról, hogy a korábban b izony eredményesen végzett kulturális fel
adatokat más intézmény magára vállalta volna. Nemzetiségvédelmező retorikával 
folyamatosan találkozom, eredményes programokkal és olyan anyagi ráfordítá
sokkal, amelyek valóban a kisebbségi sorban élő magyarság anyanyelvi-kulturális 
gondozását vállalnák magukra, jóval kevésbé. Meggyőződésem, hogy valamiféle 
kulturális (és ezen belül könyvkereskedelmi) hálózatot volna szükséges kialakíta
ni, amely kidolgozza a magyar könyvterjesztés átfogó stratégiáját, majd létrehoz
za a kapcsolatokat az igényesebb magyar (magyarországi és határokon túli) 
könyvkiadók és könyvterjesztők között. Közös stratégia és cselekvés (meg per
sze állami felelősség- és áldozatvállalás) nélkül ne számítsunk arra, hogy a jelen
legi nem igazán kedvező állapotok javulni fognak.

Megoldásra váró súlyos kérdésekre kell felelnünk —  a könyvkiadás és a 
könyvkereskedelem területén is. Ezekre a kérdésekre csak közösen: közös
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jószándékkal, közösen kidolgozott tervekkel, közös erőfeszítésekkel tudunk vála
szolni. Egy okkal több, hogy mi: Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken, Vajda
ságban, Kárpátalján, akár a nyugati világban élő magyarok közös gondolkodást 
és közös cselekvési programot dolgozzunk ki. M inden olyan eszmecserének 
szívből örülök, amely ezt a közös munkát segíti, a közösen kialakított terveket 
segít megvalósítani.

BEKE SÁN D OR: Mindannyiuknak köszönöm a beszélgetést!

(2014—2017)

IRODALOM
BEKE Sándor:
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