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Támogatás nélkül nincs könyvkiadás, reklám nélkül pedig nincs eladás

Kalandos utazás a Gutenberg-galaxisban

Nagyjából két emberöltő-
nek kellett eltelnie Guten-
berg első nyomtatott köny-

veinek megjelenése után ahhoz, 
hogy Erdélyben is megjelenje-
nek az első nyomdák. A 16. szá-
zad közepén már több városban 
is működtek viszonylag kezdetle-
ges nyomdák, és a magyar köny-
vek kiadása tájainkon azóta sem 
szünetelt. Az utóbbi években so-
kat változtak ugyan az olvasási 
szokások, de minden rémhír el-
lenére úgy tűnik, a nyomtatott ki-
adványok nem tűnnek el a piac-
ról, sőt a jelek szerint inkább az 
elektronikus kütyükön való olva-
sás került hanyatló ágra.

A Nagy Péter által vezetett 
Exit Kiadó 2008-ban alakult, és 
egyéb kiadványok mellett a kez-
detektől fontos gyakorlati teológi-
ai szakkönyvek fordítását és ki-
adását vállalta fel, amelyek egy-
ben hiánypótlók a könyvpiacon. 
Néhány éve más témájú könyve-
ket is kiadnak, karikatúragyűj-
teménytől kezdve egészen a leg-
utóbbi nagy sikerig, Lupescu Ka-
ta Kalózlány című regényéig. Az 
Exit által kiadott népi építészeti 
könyvekkel pedig olyan szeletet 
céloztak meg, amely eddig szin-
te hiányzott az erdélyi magyar 
könyvpiacról.

A munka műszaki részét vég-
ző Idea nyomda immár 25 esz-
tendeje működik három részvé-
nyes vezetése alatt, és annak, 
hogy a nagy konkurencia elle-
nére is ilyen huzamos ideig meg 
tudtak maradni a piacon, Nagy 
Péter szerint az a titka, hogy „a 
bárkát ugyanabba az irányba és 
ugyanolyan löketekkel próbál-
tuk vinni”. A sikerhez hozzátar-
tozik, hogy a nyomdában az em-
berállomány stabil, a több mint 
30 főből mindössze egy-kettő tá-
vozik évente. A tizedik évébe lé-
pett Idea Plus pedig, Könczey 
Elemér grafikusművész vezeté-
sével a nyomdai előkészítői mun-
káért felel.

Kell a támogatás

Érdekes kérdés, hogy milyen 
szempontok diktálnak a könyv-

kiadás terén. Bár Nagy Péterék 
nem végeztek piackutatást a hi-
ánycikkekről, nyilván ők is – 
ahogyan minden kiadó – jól meg-
határozott elvek mentén vág-
nak bele egy-egy kötet kiadásá-
ba. Egyes szerzők munkássága, 
érdeklődési köre szinte megelő-
legezi a sikert, más kiadványok-
ról utólag derült ki, mennyire hi-
ánypótlók a könyvpiacon. Ugyan-
akkor sok múlik a partneri kap-
csolatokon és a támogatási rend-
szeren is. A könyvkiadás – aho-
gyan a nyomtatás is – manapság 
rendkívüli módon pályázatfüggő, 
ugyanakkor sebezhető. „Ha bár-
melyik támogató beszünteti a tá-
mogatást – akár a Communitas 
Alapítvány, akár a nemzeti Kul-
turális Alap, akár mások –, nagy 
bajba kerül az erdélyi könyvki-
adás” – figyelmeztet Nagy Pé-
ter. Ugyanígy a nyomdák is kel-
lemetlen helyzetbe kerülnének. 
„Ha olyan lenne a hozzáállá-
sunk, hogy minduntalan feltérké-
pezzük, milyen veszélyek lesnek 
ránk, már rég bezárhattuk vol-
na a kiadót. Érdekes, hogy min-
den évben megúsztuk, és év vé-
gére mindig kiderült, megérte a 
munka. Nem mindig pénzben éri 
meg, hiszen nem olyan ez a piac-
gazdaság, hogy évtizedekig felfe-
le ívelő legyen az üzlet és dübö-
rögjön a motor” – mutat rá a ki-

adóigazgató. Nagy Péter szerint 
tévednek, akik temetik a Guten-
berg-galaxist, hiszen a könyvki-
adás új reneszánszát éli. Az Exit 
– amely viszonylag fiatal kiadó – 
2017-ben 15 címet jelentetett meg 
és négyet nyomott újra a régiek-
ből. Az idei év januárjának ele-
jén már újabb 11 cím és egy után-
nyomás van beterezve, és a lista 
folyamatosan bővül. Ez a meny-
nyiség egy nagyobb kiadónak is 
a becsületére válna. A kiadó ve-
zetője szerint ebben az a „művé-
szet”, hogy jól kell tudni pályáz-
ni, helyesen kell beállítani a pél-
dányszámot, hogy eladható le-
gyen a könyv. Ez pedig nem min-
dig és mindenkinek sikerül. Van-
nak olyan kiadványok, amelyek 
gyorsan elfogynak, mások olyan 
későre térülnek meg, hogy vé-
gül veszteséget termelnek. Ke-
vesebb példány nagyobb kiadói 
költséget jelent, és Erdélyben saj-
nos arról szól a könyvkiadás – fi-
gyelmeztet Nagy Péter –, hogy a 
kiadványok pár száz példányban 
jelennek meg. Ritka a több ez-
res példányszám – talán egyedül 
a gyerekkönyvekre jellemző ez. 
Ugyanakkor egy igényes kiadó-

nak, amilyen az Exit is, fontos a 
szerkesztés minősége is. Az olva-
só pedig inkább megvesz egy tet-
szetős, minőségileg magas szin-
tű kiadványt, mint egy olcsó, hi-
báktól hemzsegő, széteső köny-
vet. Ideális az lenne, ha egy könyv 
eltartaná önmagát, tehát az el-
adásból megtérülnének a kiadá-
si költségek. Sőt meg kellene ér-
nie egy második kiadást is. Ilyes-

mire azonban kevés példa akad, 
pedig Erdélyben a példányszám 
kicsi, átlagban alig 400–500 kö-
rül van. „Ha az itt élő magyarok 
számát vesszük figyelembe, ez a 
szám nagyon alacsony. Más kér-
dés, hogy hányan olvasnak” – véli 
Nagy Péter. Szerencsére a pályá-
zatok mellett akadnak manap-
ság is mecénások, akik egy-egy 
könyv kiadását, kulturális ese-
mények szervezését kisebb-na-
gyobb összegekkel támogatják.

Reklám nélkül nincs élet

A kiadók nyilván saját keretből is 
gazdálkodnak, de ezek elég szű-
kösek. Mindezek ellenére Nagy 
Péter a támogatási rendszert egy 
mankónak látja, nem pedig men-
tőautónak, amely minden bajod-
dal elvisz. A pályázati pénz el-
indít, de nem old meg mindent. 
Ugyanakkor léteznek úgyneve-
zett húzónevek, akiknek könyvei 
az utolsó darabig elkelnek. Mind-
azonáltal az Exit Kiadó szeretne 
több lehetőséget adni a fiatal al-
kotóknak is, erre pedig a legjobb 
példa az alig 15 éves Lupescu Ka-
ta, akinek legelső regénye már a 

második kiadásnál tart, és ké-
szül a Kalózlány című könyvének 
a folyatatása is. Ám az nem elég, 
ha egy könyv jó – árulja el Nagy 
Péter –, hiszen a megjelenés után 
is mellé kell állni. Fektetni kell a 
reklámba, minden meghívásnak 
eleget kell tenni, be kell mutat-
ni minél több helyen, terjeszteni 
kell minél több fórumon a hírét. 
„Az is művészet, hogy milyen tí-
pusú, mennyire hatékony reklá-
mot tudsz egy könyvnek biztosí-
tani” – mondja a kiadóigazgató. 
Az ideális az, ha minden szerző-
nek és műfajnak személyre sza-
bott reklámot találnak ki. Ez ha-
talmas munka, ami késztermé-
ket élvező olvasó számára lát-
hatatlan marad, és – tennénk 
hozzá – talán érdektelen is. Pe-
dig a könyvkiadásnak ez a ré-
sze is rengeteg pénzt és energiát 
emészt fel. A klasszikus értelem-
ben vett könyvbemutatók – ami-
kor pár plakát, néhány meghívó 
elég volt – ma már túlhaladottak, 
ennél sokkal többre van szükség. 
Ezt is meg kell tanulni – véli Nagy 
Péter. Megtapasztalta ezt az álta-
la kitalált, és az Idea Könyvtér ál-
tal szervezett Adventi Könyvvá-
sár esetében is, ami akkor indult 
be igazán, amikor már elég pénz 
volt egy erős reklámhadjárat be-
indítására is. „Hiába szép és jó, 
sok könyv a bölcsőjében hal meg, 
mert senki nem tud róla” – véle-
kedik Nagy Péter. Bármilyen ki-
adványnak, ha van bemutatója, 
sajtója, reklámja, akkor van jövő-
je is, és elfogy – vonja le a követ-
keztetést a kiadóigazgató.

Nem a véletlenen múlik

Erdélyben a könyvek legjelen-
tősebb seregszemléje a Maros-
vásárhelyen szervezett Nem-
zetközi Könyvvásár, amely a ta-
valy már 23. kiadásához érke-
zett. „Meglepő, hogy mennyi fia-
tallal, gyerekkel, középkorú vagy 

idős emberrel találkozunk ott” 
– meséli Nagy Péter. Kolozsvá-
ron a Magyar Napok alkalmával 
kelnek életre a kiadványok, hi-
szen a szervezők általában egy 
egész utcát szánnak a könyvek-
nek. Szintén jelentős esemény 
az Ünnepi Könyvhét, ha olyan dá-
tumra időzítik, amikor a diákok 
még a városban vannak. A város-
napok szintén kiváló alkalmak 
arra, hogy a kiadók, könyváru-
sok bemutatkozzanak. Nagy Pé-
ter elmondta, akár falunapokra is 
elmennek, hiszen a kisközössé-
gek nagyon hálásak tudnak len-
ni. 2017-ben az Exit Kiadó mint-
egy 15 vásáron és egyéb esemé-
nyen vett részt. Az igazgató sze-
rint rengeteg árut kell megmoz-
gatni ilyenkor, hiszen nem lehet 
tudni, mit adnak el, éppen mire 
van igény. Látszólag megkönnyí-
ti a kereskedők dolgát az internet 
és az online-eladás. Nagy Péter 
tapasztalata szerint jelen lenni 
a világhálón többet jelent, mint 
árulni a könyveket. Ez is egyfaj-
ta reklám, hiszen sokan vannak 
olyanok, akik interneten rábuk-
kannak egy bizonyos kiadvány-
ra, és azt a könyvesboltban vásá-
rolják meg. „Az érdeklődő, ha rá-
kattint az oldalunkra, bizonyos 
képet alkot magának. Feltérké-
pezi, mit szeretne, és az üzletbe 
már céltudatosan érkezik” – vé-
lekedik. Egyébként is véletlen-
szerűen kevesen térnek be egy 
könyvesboltba, másrészt tény, 
hogy online nélkül ma már elkép-
zelhetetlen a könyvárusítás.

A könyveladás kémiája

Az Idea Könyvtér megalapítá-
sakor Nagy Péter elképzelése 
az volt, hogy egy helyre gyűjt-
se az Erdélyben megjelenő ma-
gyar kiadványokat. Merész öt-
let volt, hiszen tisztában volt az-
zal, hogy – legalábbis az ele-
jén – ebből nagy bevétele nem 
lesz. De mindig akadtak olya-
nok, akik mai napig támogatják 
az elképzelést. Nagy Péter sen-
kinek nem javasolja, hogy nyis-
son egy könyvesboltot, ha csak 
könyvekkel foglalkozik. Több lá-
bon kell állni – mondja –, csak-
is így éri meg. Az ő esetében a 
kiadó tartja el a könyvesboltot, 
a boltnak része az online felü-
let is. Ugyanakkor az üzlet kap-
csolatban áll könyvtárakkal, is-
kolákkal, az Országos Széche-
nyi Könyvtárral, amelyek nagy 
tételekben rendelnek. Az Idea 
Könyvtér gyakorlatilag az erdé-
lyi kiadványok tárházává vált, 
ez a partnereknek is előnyös, hi-
szen egy helyről szerezhetik be 
mindazt, ami Erdélyben megje-
lenik. Főleg, hogy állami könyv-
terjesztés ma már nem létezik. 
És hogy a könyvkiadásnak van 
jelene és talán jövője is, mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy a ta-
valyi évben több mint 400 új cím-
mel gyarapodott az Idea Könyv-
tér állománya. Érdekességként 
az Exit Kiadó igazgatója azt is el-
árulta, hogy Nagy-Britanniában 
például 2016 volt az első olyan 
év, amikor esett az e-booknak 
az eladása, és nőtt a klasszikus 
könyveké. A statisztikákat néz-
ve ez olyan trend, ami Erdélyben 
is érvényes.    

NÁNÓ CSABA

A nehézségek ellenére sem csökken a könyvkiadá-

si kedv Erdélyben, és egyre többen térnek vissza 

a nyomtatott kiadványok vásárlásához – derült ki 

abból a beszélgetésből, amelyet Nagy Péterrel, a 

kolozsvári Exit Kiadó ügyvezető igazgatójával, az 

Idea Könyvtér vezetőjével folytattunk.

Szerencsére a pályázatok mellett akadnak manap-
ság is mecénások, akik egy-egy könyv kiadását, 
kulturális események szervezését kisebb-nagyobb 
összegekkel támogatják.

Nagy Péter

1969-ben született Kolozs-
váron, 1990-ben nyomdaipa-
ri formakészítési képzésen 
vett részt a debreceni Alföl-
di Nyomdában, majd 1997-ben 
az Open University menedzse-
ri képzésén. Huszonöt éve 
dolgozik a nyomdászatban: 
1990-ben a Gloria nyomda el-
ső munkásainak egyike volt. 
2008-tól a kolozsvári Idea Plus 
grafikusműhely és Exit Kiadó 
ügyvezetője és társtulajdono-
sa. 2014-ben indította útjára az 
Idea Könyvteret.

Nagy Péter szerint a könyvkiadás új reneszánszát éli
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