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Tévhit, hogy a ma embere 
nem olvas könyveket. Igaz, 
az olvasási szokások és talán 
az olvasók érdeklődési köre is 
megváltozott, ennek ellenére 
soha akkora választék nem 
volt könyvcímekben, mint 
manapság. Erdélyi könyv-
kiadók és könyvesboltok 
vezetőivel beszélgettünk.

NÁNÓ CSABA

Ú gy tűnik, az e-könyv megje-
lenése egyelőre nem szorí-
totta háttérbe a nyomtatott 

könyvek eladásának mértékét. 
Sőt, aki manapság Erdélyben be-
téved egy magyar könyvesboltba, 
azonnal szembesül azzal a tény-
nyel, hogy a felhozatal rendkívül 
színes és változatos. A fi gyelmes 
szemlélődőnek feltűnhet, hogy 
még az elmúlt évekhez képest 
is bővült a kínálat. Az erdélyi és 
magyarországi kiadók egymás-
sal versengenek, hogy jobbnál 
jobb kiadványok kerüljenek 
a polcokra. Tehát a választék 
bőséges, egyesek szerint ép-
penséggel könyvesboltból van 
kevesebb a kelleténél. Másrészt 
anyagi okok miatt Kolozsváron a 
tavaly megszüntette működését 
az egyik magyar könyvesbolt, 
ezzel szemben az Idea Könyv-
tér beköltözött a központba, és 
a látogatottsága ezzel jelentős 
mértékben megnőtt.

„A könyvesbolt élete for-
dulóponthoz érkezett, amikor 
megvalósult nagy álmunk, hogy 
a központba, ráadásul a Vallás-
szabadság Házába költöztünk. 
Fokozottan megnőtt a kereslet, 
az érdeklődés, sikerült jobban 
felhívnunk a fi gyelmet az erdélyi 

magyar könyvek iránt. Elérhe-
tőbbé tettük minden korosztály 
számára azokat a könyveket, 
amelyek nagy része ritkaság-
számba megy egész Erdélyben, 
és akár Magyarországon is. A 
könyvesbolti vásárlások száma 
az új helyen megduplázódott, 
hála a nagyobb látogatottságnak. 
Ugyanakkor nemcsak a könyves-
bolt, hanem a webáruházunk 
forgalma is nőtt. Szándékunkban 

áll minden erdélyi kiadónak lehe-
tőséget adni arra, hogy Kolozsvár 
központjában és webáruházunk-
ban elérhetővé váljék minden 
kötet” – meséli Eszenyei Katalin, 
az Idea Könyvtér üzletvezetője. A 
könyvek kereslete persze nagy-
mértékben függ attól, milyen új 
címek jelennek meg egy bizonyos 
időszakban.

Pályázati lehetőségek
A 2018-as év bővelkedett az erdé-
lyi kiadói újdonságok terén szinte 
minden kategóriában. Termé-
szetesen pályázati lehetőségek 
nélkül Erdélyben sem létezne 
könyvkiadás. A Communitas Ala-
pítvány tavaly mintegy 35 kiadó 
vagy egyesület nagyjából 120 kö-
tetének megjelenését támogatta. 

„Tizenkét kötetre pályáztunk 
2018-ban a Communitasnál, eb-
ből nyolcra kaptunk támogatást, 
ami jó arány” – vélekedik Nagy 
Péter, a kolozsvári Exit Kiadó 
igazgatója. De pályázatok útján 
hozzájárul az erdélyi könyvki-
adáshoz a magyarországi Nemze-
ti Kulturális Alap, a Bethlen Gá-
bor Alapítvány vagy a romániai 
Nemzeti Kulturális Alap (AFCN) 
is. Általában április–május kör-
nyékén kezdenek megjelenni a 
legfrissebb kötetek, a májusi Ko-
lozsvári Ünnepi Könyvhétre pél-
dául szinte minden erdélyi kiadó 
megjelentetett egy-egy új kiad-
ványt. A nagyváradi Europrint ve-
zetője, Derzsi Judit (portrénkon) 
lapunknak elmondta: a pályáza-
tokból nyert támogatás nagyjából 
30 és 60 százalék között fedez egy 
kiadást.  Ők a tavalyi évben tíz új 
címmel jelentkeztek, de újságo-
kat, folyóiratokat, periodikákat is 
kiadnak. Mindazonáltal a szerzői 
kiadások sem ritkák, és szeren-
csére még léteznek mecénások is, 
akik támogatják egy-egy könyv 
megjelenését – tudtuk meg Nagy 
Péter igazgatótól. „Nyilván minél 
többen állnak egy kiadás mögé, 
annál kisebb a rizikó” – mondja. 

Talán manapság nehezen el-
képzelhető, de vannak könyvek, 

amelyek több kiadást is megér-
nek. Ilyen volt az utóbbi időben az 
Exitnél megjelent A Házsongárd-
tól a Kismezőig című monográfi a, 
amelyet Gaal György kolozsvári 
helytörténész írt, illetve Lupescu 
Kata sikerkönyve, a Kalózlány. 

Laczkó Vass Róbert Nyitott szem-
mel című sorozata a negyedik 
részéhez érkezett, az első kötetet 
pedig már újra kellett nyomni. 
Ahhoz, hogy egy kiadás költsé-
gei megtérüljenek, legalább 1000 
példányt kellene nyomtatni – ér-
tenek egyet a kiadók igazgatói –, 

de általában 500–700 példány 
kerül forgalomba.

A könyvet azonban nem 
csak kinyomtatni kell, lehetőség 
szerint el is kell adni. Ez pedig 
nagymértékben függ a terjesz-
téstől is. A nagyváradi Europrint 
könyvkiadó vezetője elmondta: 
a kiadónak van saját üzlete, és 
honlapon keresztül is terjeszt, 
árul. Derzsi Judit ugyanakkor 
elárulta: számukra a könyves-
boltokon keresztüli értékesítés 
nem célravezető, mert az eladá-
si ár jóval (30–40 százalékkal) 
nagyobb lesz, így esik a vásár-
lási kedv. A másik hátrány, hogy 
nincs folyamatos tájékoztatás 
az eladásokról, és nagy késéssel 
fi zetnek a könyvárusok. „Nem 
tartjuk korrektnek a bizományi 
rendszerben való könyvárusí-
tást. Olyan üzletekkel tartunk 
kapcsolatot, akik előre kifi ze-
tik a kötetek árát, ők is vállalva 
némi rizikót” – mondja a kiadó 

igazgatója. Azzal minden kiadó 
vezetője tisztában van, hogy a 
kiadásra szánt költségek nem 
mindig térülnek meg. „Kötettől 
függ. Van, ami rövid időn belül, 
van, ami soha nem térül meg” – 
jegyzi meg Derzsi Judit.

Különleges kiadványok
„Rendkívül gazdag az erdélyi mű-
vészeteket, emlékirat-irodalmat 
gyarapító kiadványok választéka 
is” – jegyezi meg Eszenyei Kata-
lin. Ebbe a kategóriába tartozik 
például A bonchidai Bánff y-kas-
tély című kötet (amely megérte a 
második kiadást is), a Táji tago-
lódás Erdély népi építészetében 
című könyv, amely hiánypótló 
mű nem csak Erdélyben, vala-
mint a Magyar szó Erdélyben 
című könyv (Adorjánné Weress 
Margit visszaemlékezéseinek 1. 
része), amely megjelenése óta 
már elfogyott a kiadónál. A nyár 
egyik sikerkönyve, főleg a fi ata-

ERDÉLYI KÖNYVKIADÁS A KIADÓK, A KÖNYVTERJESZTŐK ÉS A KÖNYVESBOLTOK SZEMPONTJÁBÓL

A Teleki ikrek történetétől a Kalózlányig

Magyar kiadványok kavalkádja: a könyves standokon műfajilag is változatos a kínálat

Tavaly először rendeztek könyvvásárt a kolozsvári felújított Vallásszabadság Házában

→ Aki manapság Erdély-
ben betéved egy magyar 
könyvesboltba, azon-
nal szembesül azzal a 
ténnyel, hogy a felhoza-
tal rendkívül színes és 
változatos.
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