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lok körében a Czire Hanga De-
bóra Félutasok című tiniregénye 
volt, amiből az első kiadás máris 
fogytán van. A magyarországi ki-
adványok közül a legjobban Tom-
pa Andrea Omerta című kötete fo-
gyott – derült ki a könyvesboltok 
beszámolóiból. 

„Hangsúlyozzuk, a gyerek-
könyvek eladása még mindig fe-
lülkerekedik a többi kiadvánnyal 
szemben, és itt meg kell említe-
nünk, hogy tavaly a Kreatív és a 
Gutenberg Kiadó kötetei voltak a 
legkeresettebbek. E kategóriában 
pedig a novemberi hónap egyik 
legszebb verseskötetét kell kiemel-
nem, Cseh Katalin Szóvarázs-lak 
címmel. A versek játékossága és a 
vidámságot sugárzó illusztrációk 
magával ragadják mind a gyereke-
ket, mintda felnőtteket” – mondja 
az Idea üzletvezetője.

Egy másik kolozsvári magyar 
könyvesbolt elárusítói is öröm-
mel újságolták, hogy a gyerek-
könyvek tavaly is nagy sikernek 
örvendtek. „Nem igaz, hogy a fi -
atalok nem olvasnak, csak tudni 

kell, mit adjunk a kezükbe” – je-
gyezte meg az üzlet egyik eladó-
ja. Az Europrint vezetője pedig 
úgy vélekedik, „a mi meglátá-
sunkban az emberek olyan köny-
veket olvasnak inkább, amelyek 
tartalmilag közel állnak hozzá-
juk. Ezek lehetnek például hely-
történeti, kultúrtörténeti írások”.

Könyvvásárok, érdekességek
Ahhoz, hogy a kiadók el is ad-
ják termékeiket, azoknak el kell 
jutniuk az olvasókhoz. Erre jó 
alkalmak a könyvvásárok, a fesz-
tiválok, ahonnan szinte senki 
sem hiányozhat. „E vásárokon 
próbálunk minél több kötettel 
minél több korosztályt megcéloz-
ni, minden témát lefedni. Részt 
vettünk a Duna Napon Torockón 
egyedüli könyvesekként, a Vár-
kert Fesztiválon a legnagyobb 
könyves standdal, a Kolozsvári 
Magyar Napokon a könyvutcá-
ban, amelynek újra nagy sikere 
volt. Jelen voltunk a Főtér Feszti-
válon, ahol a nagybányai közön-
ség mindig bebizonyítja, hálás 

azért, hogy megismertetjük a 
legújabb erdélyi kiadványokat” – 
magyarázza Eszenyei Katalin. 

A könyvvásárok csúcspontja 
a Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásár, amelyre minden ki-
adó teljes erőbedobással készül, 
hiszen Erdélyben ez a legnép-
szerűbb könyves rendezvény. 
Az Idea Könyvtér pedig vállalja, 
hogy képviseli a legkisebb ki-
adókat, szervezeteket, magánki-
adásokat is, akik nem engedhe-
tik meg maguknak, hogy részt 
vegyenek ezen a vásáron. 

A vásárhelyi könyvszemle 
előtti időszak nagy sikerköny-
ve a Szalai Béla-féle Iconogra-
phia Locorum Transsylvaniae 
volt. Ennek nagy érdeme az, 
hogy sikerült egy nagy kötetbe 
összefoglalni a grafikus ábrá-
zolásokat Erdélyről. Szintén 
ekkor volt friss nyomdaillatú 
még Ludvig Daniella Erdélyi 
odisszea: a Teleki ikrek törté-
nete című kötete. A könyv egy 
arisztokrata ikerpár sorsát kö-
veti végig az Osztrák–Magyar 
Monarchia végnapjaitól a ro-
mániai kommunista diktatúra 
sötét időszakáig.

A decemberi adventi várako-
zás alatt újabb könyvvásárokat 
szerveznek a kiadók, Kolozs-
váron tavaly első ízben került 
sor erre a gyönyörűen felújított 
Vallásszabadság Házában. A 
könyvvásár új helyszíne sok lá-
togatót vonzott magával, sokan 
már csak azért is elmentek, hogy 
megnézhessék a még nem látott 
emeleti részt, amelyet a rendez-

vény ideje alatt teljes mértékben 
látogathattak az érdeklődők. 
A kiadók belaktak minden ter-
met az emeleten, a látogatók a 
múzeumot is megcsodálhatták, 
az alagsorban pedig könyvbe-
mutatókra került sor.

Magyarországra is eljutnak 
az erdélyi könyvek
Manapság már majdnem minden 
kiadó és könyvesbolt interneten is 
árulja portékáit. „Tavaly a külföldi 
megrendelések, ezen belül főként 
a magyarországi megrendelők 
száma nőtt, mert olyan egyedi 
köteteket sikerül beszereznünk, 
amelyek a határon túl még nem 
kaphatóak. Év elején a legkedvel-
tebb cím Az ötödik szer. Szabó Kati 
életei volt Csinta Samu tollából. A 
magyarországiak általában az er-
délyi kultúrával, történelemmel 
foglalkozó komolyabb kötetekért 
érdeklődtek, év végén például a 
már említett Iconographia Loco-
rum Transsylvaniae volt a legke-
resettebb, tudomásunk szerint ez 
még nem kapható Budapesten 
egyetlen könyvesboltban sem” 
– tájékoztatta lapunkat Eszenyei 
Katalin. De nem csak az Idea 
Könyvtér szállít Magyarországra 
könyveket. Például a nagyváradi 
Europrint is az interneten keresz-
tül veszi fel a külföldi megrende-
léseket, és ez ma már elmondható 
szinte az összes kiadóról és könyv-
üzletről.

Nyomtatott kiadványt manapság inkább az idősebb korosztály lapozgat

Könyvet bárhol, bármikor lehet árulni, csak vevő legyen rá
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→ Könyvnyomtatás Erdélyben a történelem folyamán

Az első könyvnyomtató műhelyt Erdélyben 1529-ben Szeben városa létesítette. Nemsokára ehhez csatlakozott a Honterus ál-
tal 1535-ben alapított brassói és az 1550-ben létesült kolozsvári, Hoff greff –Heltai-féle nyomda. A 16-17. században működött 
nyomda Nagyváradon, Gyulafehérváron, Szászvároson, Medgyesen és Csíksomlyón is. A 18. század végéig újabb nyomdák 
létesültek többek között Nagykárolyban, Temesváron és Marosvásárhelyen. A 19. század első felében már megkezdődött a 
nyomdászat és a könyvkiadás ama központosodása, amelynek kiteljesedését 1867 után észlelhetjük, de így is létesült né-
hány vidéki városban újabb nyomda: például Aradon vagy  Szatmárnémetiben, később Kézdivásárhelyen és Lugoson.

1913-ban az egész mai romániai területen összesen 77 magyar nyelvű könyv jelent meg. Az 1919–1940 közötti időszakban az 
erdélyi (vagyis akkor már romániai) magyar könyvtermelés helyzete alapvetően változott meg. A korábbi erőteljes központo-
sodás és a szellemi termés Budapestre irányuló áramlásának megszűntével a nagyobb erdélyi magyar szellemi központokban 
éppúgy, mint kisebb városokban, sőt falvakban is, kis és közepes nyomdák sokasága létesült vagy fejlődött, s játszott szerepet 
rövidebb-hosszabb ideig a magyar könyvtermés gyarapításában. Jelentős mértékben megnőtt a könyvtermelés mennyisége: 
1919–1940 között összesen 6968 önálló mű hagyta el a nyomdákat.  A romániai magyar könyvkiadásban új helyzet teremtődött 
az 1940-es bécsi döntéssel. Ezt követően az észak-erdélyi könyvkiadás – amely már korábban is a romániai magyar könyvter-
més jelentős részét szolgáltatta – Budapest vonzásába került, s az erdélyi szerzők egy része is szívesebben adta műveit fővárosi 
kiadóvállalatoknak. Önállóan kényszerült viszont továbbhaladni a maga útján a bécsi döntés utáni években a magyar könyv-
kiadás Erdély déli részében. 1944 őszétől, a hadszíntér átvonulása és a katonai-politikai fordulattal járó negatív mozzanatok 
ellenére váratlanul megélénkült a könyvkiadás. December végéig négy hónap alatt összesen 89 önálló kiadvány hagyta el a saj-
tót. Az 1945–1948 közötti időszakban a romániai magyar könyvtermés hullámzó: 1945-ben még 271 mű került ki a nyomdákból, 
1946-ban 283, 1947-ben 216. 1948-ban pedig már 350. Az Állami Könyvkiadó 1947-ben alakult meg (magyar szerkesztőséggel 
és kolozsvári fi ókkal), az 1948-as államosítással pedig a nyomdák is állami tulajdonba kerültek. Az ezt követő években tovább 
növekedett a romániai magyar könyvtermelés: 1949–1959 között összesen 5515 magyar nyelvű mű hagyta el a nyomdákat, 
azaz évi átlagban 501 mű, amit könyvkiadásunk az 1952–1957 közötti években meg is haladt. Egy minisztertanácsi határozattal 
1969 végén új könyvkiadó-hálózat jött létre. Ebben egyrészt a kiadói monopolhelyzetek megszüntetésére, másrészt az addigra 
szinte teljesen elsorvadt vidéki könyvkiadói hálózat felújítására történt felső kezdeményezés. A romániai magyar könyvkiadás 
vonatkozásában e határozat értelmében született meg az első romániai nemzetiségi könyvkiadó, a Kriterion. Ekkor indult meg 
– nemzetiségi szerkesztőségekkel – a kolozsvári Dacia és a temesvári Facla. Ugyanakkor a 22 romániai könyvkiadóból az em-
lítetteken kívül még 14 jelentetett meg magyarul is könyveket. A romániai magyar könyvkiadás viszonylag virágzó szakasza az 
1980-as évek közepéig tartott. Ekkor váltak a könyvkiadásban is érezhetővé a hatalom egyre keményebb eszközökkel érvénye-
sített központosító és a nemzetiségek beolvasztására irányuló törekvései.




