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Az adventi könyvvásár szervezői 
idén is gondoskodnak arról, 
hogy a könyv ne maradhasson 
ki a karácsonyfa alól. Az ese-
ményt második alkalommal 
szervezik a kolozsvári Vallás-
szabadság Házában december 
második hetében.

→ NÁNÓ CSABA

Ö sszességében hetedik alkalom-
mal szerveznek Kolozsváron 
adventi könyvvásárt. Ha eddig 

különböző helyszíneken került sor rá, 
immár második éve megtalálta méltó 
helyét az esemény: december 12. és 15. 
között az unitárius egyház által mű-
ködtetett Vallásszabadság Háza lesz 
otthona a könyveknek. A felújított, 
csodaszép épület tavalyi átadásakor 
elhangzott: az egyház a közösség szol-
gálatába kívánja állítani az egykori 
püspöki palotát, ahol jelentős közös-
ségépítő munka fog folyni. E terv meg-
valósulását már több rendezvény is 
alátámasztja, a kommunista diktatúra 
idején lebontásra ítélt, aztán a csoda 
folytán megmenekült ingatlan ma a 
kultúra egyik bölcsőjeként is szolgálja 
a kolozsváriakat. Amióta Nagy Péter, 
az Exit Kiadó igazgatója átvette a kö-
zösségi tér művészeti vezetését, szinte 
nincs olyan napja az évnek, amikor ne 
zajlana valamilyen kulturális rendez-
vény a házban. 

Az elmúlt másfél év alatt a kolozs-
váriak is megszokták, hogy a minősé-
get itt keressék, az ódon falak között. 
A látogatók számára az is vonzóvá te-
heti a helyet, hogy bármilyen rendez-
vény legyen meghirdetve, aki belép a 
kapun, egyszeriben történelmi utazást 
tehet Kolozsvár múltjában. Hiszen az 
épület helyiségei egyúttal kiállítóter-
mekként is működnek, ahol a vallása-
lapító Dávid Ferenc, az első unitárius 
püspök saját kelyhétől több száz éves 
könyvekig és iratokig, csodálatos egy-
házi ereklyékig rengeteg értékkel talál-
kozhat az idelátogató.

Tavaly a 250 négyzetméteren elte-
rülő könyvvásáron kilenc kiadó vett 
részt, az érdeklődők több mint kétezer 
kiadvány közül válogathattak. Mivel a 
vásárt gyakorlatilag a város központjá-
ban rendezik, a szervezők számítanak 
arra, hogy az érdeklődés évről évre 
nőni fog. A szinte múzeumi körülmé-
nyek között tartott könyvvásár idén is 
kihagyhatatlan az ünnepi előkészüle-
tekből. Már csak azért is, mert a felho-
zatal a jelek szerint a tavalyinál is gaz-
dagabb lesz, hiszen még több kiadó 
jelezte részvételi szándékát. Egyébként 
az Idea Könyvtér és a Vallásszabadság 
Háza által szervezett kolozsvári adven-
ti könyvvásár a kiadók számára ingye-
nes, a szervezők ezzel is megpróbálják 
ösztökélni őket a részvételre.

Könyvvásárok Erdélyben
Bár az adventi könyvvásár általában 
az év utolsó nagyobb könyves rendez-
vénye, a könyvkereskedők az év többi 
napján sem tétlenkednek. A kiadók 
is rájöttek – ahogyan egy könyvárus 
fogalmazott –, hogy a „könyvet ki 
kell vinni az olvasó elé, ha már neki 
nincs ideje bejönni a boltba”. Ezért 
ha jó kiadványt keresünk, és nem 

esik utunkba a könyvesbolt, egész év-
ben találhatunk magunknak komoly 
könyvvásárokat. Szerveznek nyáron 
a Kolozsvári Magyar Napok keretében 
is, Nagyváradon pedig a Várad fo-
lyóirat és a Szigligeti Színház rendezi 
meg minden évben a Könyvmaratont 
és könyvvásárt. Utóbbi nemrég ért vé-
get, és a szervezők szerint nagy siker-
nek örvendett, sok látogatóval. Szór-
ványvidéken általában városnapok 
vagy magyar napok keretében lehet 
tallózni a könyvek között, ide tartoz-
nak többek között a szatmárnémeti, 
szilágysomlyói, besztercei vagy nagy-
bányai fesztiválok, rendezvények, 
amelyeket az erdélyi magyar könyv-
kiadók is rendszeresen megtisztelnek 
jelenlétükkel. Ne feledjük, hetvenév-
nyi kényszerszünet után 2011-ben Ko-
lozsvár ismét felsorakozott az Ünnepi 
Könyvhét eseményeinek színhelyei 
közé. Ennek megtartását Supka Géza 
író, újságíró, történész kezdeményezte 
még 1929-ben, de a kincses városban 
a kommunizmus éveiben szünetelt a 
rendezvény. Könyvhetet ugyanakkor 
Csíkszeredában is szerveznek évente. 
Szóval kínálat van, csak a vásárló-
kedvnek kellene megjönnie…

Az adventi vásárt megelőzően no-
vemberben rendezik Marosvásárhe-
lyen Erdély legjelentősebb könyves 
seregszemléjét, a Nemzetközi Könyv-
vásárt, amely idén már a 25. évfordu-
lóját ünnepelte. „Idén is rendkívül 
sokan látogatták a vásárt és a köréje 
szervezett rendezvényeket, a kiláto-
gatók jól tájékozottak az újdonságok 
tekintetében” – meséli Eszenyei Ka-
talin, a kolozsvári Idea Könyvtér üz-
letvezetője, aki több erdélyi kiadót is 
képviselt a seregszemlén. Katalin, aki 
már sokadik alkalommal részvevője a 
marosvásárhelyi könyvvásárnak, azt 
is tapasztalta, hogy ilyenkor az embe-
rek már a „karácsonyfa alá” is vásá-
rolják a kiadványokat. A kiadók is úgy 
készülnek, hogy kínálatukkal érintsék 
az ünnepi témaköröket is. Az olvasók 
ilyenkor többnyire Erdéllyel kapcsola-
tos albumokat, történelmi könyveket, 
szépirodalmat és ajándéknak is alkal-
mas friss kiadványokat keresnek. Az 
üzletben viszont inkább a gyerekki-

adványok után érdeklődnek nagyobb 
mértékben.

Decemberben szervezik Bukarest-
ben a Gaudeamus Könyvvásárt, de 
ezen a magyar kiadók annál az egy-
szerű oknál fogva nem vesznek részt, 
mert túl nagy a távolság, és a helybér 
is sokba kerül, így a ráfordított összeg 
sosem térül meg. Bár a hírek szerint a 
román fővárosban is keresik a magyar 
nyelvű könyveket. Ami ott egyelőre hi-
ánycikk…

Ábel a vásárban
Az Ábel Kiadó az egyike azoknak, 
amely a kolozsvári könyvvásár összes 
kiadásán részt vett. Ők is próbálják 
úgy időzíteni a munkát, hogy ünne-
pek idejére is elő tudjanak rukkolni 
újdonságokkal. Idén például a vásár 
ideje alatt mutatják be egyik legújabb 
könyvüket, Makkai Kinga Útlevél Me-
seországba című kötetét. „A könyv a 
kortárs magyar gyermekirodalommal 
foglalkozik különös tekintettel az er-
délyi magyar gyermekirodalomra. A 
történeti összefoglaló mellett a szerző 
az olvasóvá nevelésről is ír. Ez igen-
csak aktuális téma, hiszen a pedagó-
gusoktól egyre gyakrabban halljuk, 
hogy komoly probléma az értő olva-
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A könyvet ki kell vinni az olvasó elé
sás megtanítása, egyáltalán az, hogy 
a gyerekek a kötelező tananyagon kí-
vül mást is olvassanak” – tudtuk meg 
Szikszai Attilától, a kiadó vezetőjétől. 
Elmondta, az olvasóvá nevelés jegyé-
ben az olvasás népszerűsítését célul 
kitűzve 2019-ben a Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhétre összpontosítva a Koinónia 
Kiadó, a Láthatatlan Kollégium és az 
Ábel Kiadó közösen, első alkalommal 
Erdélyi Könyvfaló néven olvasójátékot 
szervezett. Az ötletet a marosvásárhe-
lyi olvasóverseny adta, amelyet éppen 
Makkai Kinga indított el, és már mint-
egy tíz éve szervez.

Az adventi könyvvásárban az Ábel 
Kiadó a saját könyvei mellett más ki-
adók gyerekkönyveit, szakkönyveit, 
illetve kortársirodalmi újdonságokat 
kínál a látogatóknak. Az Ábel Kiadónál 
is bíznak abban, hogy az egyre digitali-
záltabb hétköznapokban sokak számá-
ra a könyv továbbra is értéket képvisel.

Páratlan együttműködés
Ami néhány éve még elképzelhetetlen 
volt a kincses városban, úgy tűnik, 
most mégis megvalósul. Vagyis hogy 
román–magyar együttműködés szü-
lessen könyvforgalmazás terén. A két-
évtizedes múltra visszatekintő buka-
resti Cărtureşti könyvesbolthálózat 
kolozsvári kirendeltsége a közelmúlt-
ban azzal kereste meg az Exit Kiadó 
vezetőségét, hogy szeretnék, ha az er-
délyi magyar könyvek is bekerülnének 
a hálózatukba. Mi több, elindítanának 
egy magyar rendezvénysorozatot, 
amelyen a főszerepet az erdélyi magyar 
könyvkiadók játszanák. A Cărtureşti 
ezen eseménysorozattal szeretné nép-
szerűsíteni, hogy a kolozsvári nagyáru-
házakban, ahol könyves standdal ren-
delkeznek, hozzá lehet jutni magyar 
nyelvű kiadványokhoz is! „A Cărtu-
reşti-boltok egyik érdekessége, hogy 
minden váltásban van magyar eláru-
sítójuk is” – mondja Eszenyei Katalin, 
az Idea Könyvtér üzletvezetője. Talán 
az első olyan román könyves hálózat 
Erdélyben, amelyik felismerte, hogy 
üzleteibe, honlapjukra magyarok is 
betévednek, és ha lehet, őket is ki kell 
szolgálni. Az Exit Kiadó az első magyar 
könyvkiadó, amelyik szerződést kötött 
a Cărtureşti-el, ez felhívás is lehet a 
többi kiadó számára, miszerint a ro-
mán kollégák várják a jelentkezőket az 
együttműködés érdekében.

Történelmi környezetben a tavalyi adventi vásáron több mint kétezer kiadványból válogathattak az olvasók 

Eszenyei Katalin, az Idea Könyvtér üzletvezetője bízik abban, hogy az idén is sokan látogatnak a vásárra

→ A szinte múze-
umi körülmények 
között tartott 
könyvvásár idén 
is kihagyhatat-
lan az ünnepi 
előkészületek-
ből. Már csak 
azért is, mert a 
felhozatal a jelek 
szerint a tavalyi-
nál is gazdagabb 
lesz, hiszen 
még több kiadó 
jelezte részvételi 
szándékát.
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