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A KULTÚRA LÉTREHOZÁSÁT ÉS TERJESZTÉSÉT NEM SZABAD FELADNI

Könyvkiadás járványos időkben
A kultúrát is próbára tette a 
koronavírus okozta válság. 
Lapunk megpróbálta feltérké-
pezni, hogy a könyvkiadásra 
és a kiadványok eladására 
milyen hatással vannak a 
járvány miatt életbe léptetett 
megszorító intézkedések.

→ NÁNÓ CSABA

S zellemi táplálék nélkül le-
het élni, de nem érdemes 
– mondják. Emiatt aztán 

nem mellékes, hogy válságos 
időkben hozzájutunk-e kedvenc 
olvasmányainkhoz, az új vagy 
régebbi kiadású könyvekhez. A 
járvány okozta nehézségek ter-
mészetesen a könyvkiadókat 
sem kerülték el. Hogyan sikerül 

túltenniük magukat a válságon, 
milyen intézkedéseket léptet-
tek életbe, hogy folyamatosan 
ki tudják szolgálni olvasóikat? 
Ezekre a kérdésekre kerestük a 
válaszokat egy marosvásárhelyi, 
egy nagyváradi és egy kolozsvári 
könyvkiadó vezetőjével.

A marosvásárhelyi székhelyű 
Lector Kiadó 2013-ban kezdte 
meg működését. Arculatukat az a 
háromszög határozza meg, amely 
a tudományos irodalom, a fordí-
tások és a szépirodalom között 
húzódik, céljuk pedig otthonos-
sá tenni e teret szerző, szerkesztő 
és olvasó számára egyaránt. „A 
kiadó munkamenetén nem so-
kat változtatott a járvány, hiszen 
csapatunkat egy kiadóvezető és 
egy gazdasági-műszaki felelős 
alkotja, a kiadói feladatok nagy 
részét 2020 előtt is távmunkában 
végeztük. Másfelől a minden-
napi nehézségek és a fokozódó 
pénztelenség ezernyi közvetlen, 
illetve közvetett módon nehezíti 
munkánkat, és egy szépen felí-
velő pálya eltorzulásához vezet” 
– mondta lapunknak a kiadó 
vezetője, Gálfalvi Ágnes (port-
rénkon). Hozzátette: mivel egy 
könyv átfutási ideje átlagosan 
egy-másfél év, és egy éves kiadói 
terv ideális esetben legalább két 
évvel korábban már összeáll, a 
válság nem lehet ok arra, hogy 
egy könyvkiadó leállítsa a köte-
tek kiadását. Másrészt a romá-
niai magyar könyvkiadás (leg-

alábbis annak minőségibb része) 
túlnyomórészt pályázatfüggő, 
ezért a már megnyert pályázatok 
visszamondása számos nehézség 
elé állítaná mind a kiadót, mind 
a támogató intézményt. A Lector 
ebből a megfontolásokból is be-
tartotta az éves tervet, egyetlen 
kiadványának megjelenését sem 
halasztotta vagy függesztette 
fel. A gondot az okozza, hogy a 
könyvbemutatók, könyvvásárok 
és egyéb megjelenési lehetősé-
gek sorra leálltak, és bár a vir-
tuális rendezvények felfutóban 
vannak, hatásuk nem mérhető a 
korábbi időszakhoz. A szerzők-
nek pedig hatványozottan rossz, 
ha könyvük várva várt megjele-
nése észrevétlenül múlik el.

A nagyváradi Europrint Kiadó 
sem állt le a munkával. Derzsi 
Judit kiadóvezető szerint felelős 
döntéseket kellett hozniuk an-
nak érdekében, hogy kiadójuk és 
nyomdájuk a karantén ideje alatt 
és után az újabb kihívásoknak 
megfelelően tovább tudja foly-
tatni tevékenységét. Az Europrint 
szerencsés helyzetben van, mivel 
a kiadó nyomdával is rendelke-
zik, és nemcsak saját, hanem 
más kiadók könyveit is nyomtat-
ja. Ugyanakkor számos magán-
kiadásban megjelent könyvet is 
gondoznak. Derzsi Judit szerint 
sok szerzőt megihletett a karan-
tén, sokan fogtak tollat és írták le 
ezzel kapcsolatos érzéseiket, élet-
helyzeteiket. Áhítatokat, lélek-
frissítőket fogalmaztak, tanulmá-
nyokat készítettek, amelyek most 
már különböző kiadványok olda-
lain olvashatók. „Határozottan 
állíthatom, a kiadványok száma 
nem csökkent, jelen pillanatban 
több címünk is kiadásra vár” – 
mondja a kiadó vezetője.

Nagy Péter, a kolozsvári Exit 
Kiadó igazgatója lapunknak úgy 
nyilatkozott, hogy a járvány a 
kiadót teljes munkában érte. A 
tavalyi 12 megjelentett könyvhöz 
képest az idén 18 új címmel je-
lentkeztek, és jövő évre is be van 
ütemezve legalább ugyanennyi 
kiadvány megjelentetése. Aggo-
dalomra tehát nincs ok, könyvek 
ezután is napvilágot látnak, bár-
milyen kellemtelen is legyen a 
helyzet.

Gondok a forgalmazásban 
és eladásban
Ha a könyvkiadást nem is állította 
le a járvány, annál nagyobb befo-
lyással van a kiadványok forgalma-
zására, eladására. Gálfalvi Ágnes 
szerint a tavaszi kijárási tilalom és 
a könyvesboltok bezárása eladáss-
topot hozott. Jelentősen megne-
hezedett a szállítás, különösen a 
magyarországi forgalmazók felé. 
Számos kereskedő azóta sem fi zette 
ki a leszámlázott könyveket, holott 
azokat még a 2019-es karácsonyi 
akció során adták el, és nyilván be-
folyt már hozzájuk az ellenértéke.

„A könyvkiadás és forgalmazás 
intézményei közül a kiadók szen-
vednek meg minden válságot. A 
járvány ideiglenes alábbhagyása 
során, a nyáron az eladások meg-

ugrottak egy picit, és az elmaradt 
szállítmányok is célba értek. Az 
utóbbi hetek korlátozásaival vi-
szont ismét a tavaszihoz hasonló 
helyzettől kell tartani. Az eladások 
számában egyértelmű a csökkenés, 
amelyet valamelyest enyhít néhány 
népszerű új kötetünk megjelenése” 
– vélekedik a Lector Kiadó vezetője.

Ennek ellenkezőjét tapasztalja 
Derzsi Judit, aki szerint a könyvel-
adás a korábbi évekhez képest nem 
csökkent. Nagyváradi belvárosi iro-
dájukat, ahol a könyveiket is meg 
lehetett vásárolni, ideiglenesen 
kiköltöztették a nyomda telephe-
lyére, Borsra, és a könyvbarátok 
Nagyváradról vagy más helységek-
ből mennek oda vásárolni.

A kolozsvári Exit Kiadó vezetője 
azt tapasztalta, hogy ebben az idő-
szakban megnőtt az online felüle-
tük forgalma. A könyveket házhoz 
szállítják, 65 lej feletti megrendelés 
esetén a kiszállítás ingyenes. Nagy 
Péter hozzátette: magyarországi 
terjesztőkkel is kötöttek szerződést, 
ezt éppen a járvány idején véglege-
sítették, fél év alatt 24 címet szállí-
tottak az ottani boltokba.

Könyvbemutatók másként
A járványügyi szigorítások miatt 
változtatni kellett a könyvbemuta-
tók hagyományos módszerein is. A 
kiadók vezetői egyetértenek abban, 
hogy hatásos lehet az online felü-
letek kihasználása. A Lector Kiadó 

közösségi oldala például rendkívül 
aktív, és szemléző fórumként mű-
ködik. Az irodalmi intézményekkel 
ápolt kapcsolatainak köszönhető-
en rendszeresen jelennek meg rajta 
ismertetők, kritikák, amelyeket a 
Lector közösségi oldalán tesznek 
közzé. Szerzőikkel sorra készülnek 
interjúk és különféle műsorok, eze-
ket is közlik. „Mivel 2020-as köte-
teink egy kivételével a novemberi 
könyvvásárra és karácsonyra jelen-
nek meg, online könyvbemutató-
ink ezekben a napokban indulnak” 
– tájékoztat Gálfalvi Ágnes.

Az Exit Kiadó nemrég indí-
totta útjára új kiadványainak 

online bemutatását. „Szőcs Ju-
dit Eszményért, hitért, életért… 
című könyvét mutattuk be online 
hatalmas nézettség mellett. A kö-
zösségi hálón több ezren követ-
hették fi gyelemmel az eseményt, 
a világ minden részéből érkez-
tek a megrendelések” – mondta 
lapunknak Nagy Péter, a kiadó 
igazgatója.

Derzsi Judit szerint minden 
egyes könyvbemutató egy ünnep, 
hiszen ünnepeljük a könyv szüle-
tését, a szerzőt, a kiadót, a nyelvet 
és a magyarságunkat. Ha valami-
lyen okból kifolyólag megfoszta-
nak ünnepeinktől, szegényebbek 
leszünk. Sajnos a világjárvány az 
Europrint Kiadót is sok könyvbe-
mutató megszervezésében meggá-
tolta. „Megfosztotta magyarságun-
kat az ünnepléstől, de ameddig 
e fránya vírusveszély fennáll, az 
online platformok kínálta lehető-
ségeket alkalmazni kell. Kiadónk 
is tervezi az elmaradt könyvbe-
mutatók internetes megtartását” 
– tette hozzá a nagyváradi kiadó 
vezetője.

Hiányzik a találkozás
Mindhárom kiadóvezető egyetért 
abban, hogy a járványügyi hely-
zet legnagyobb veszteségét az 
olvasókkal való személyes talál-
kozások hiánya okozza. Ahogyan 
Derzsi Judit is megfogalmazta, 
a könyvkiadásban a veszteséget 

vagy a nyereséget nem lehet csu-
pán pénzben kifejezni. Természe-
tesen a dolgok anyagi vetülete sem 
mellékes. Gálfalvi Ágnes kitért 
arra is, hogy tőke nélküli gazda-
sági vállalkozás lévén, a Lector Ki-
adót rendkívül megviseli a járvány 
teremtette helyzet. A legnagyobb 
gondot a könyves rendezvények, 
könyvbemutatók elmaradása je-
lenti, többek között azért, mert az 
eladások nagy része innen szár-
mazott a korábbi években.

„Felhívom a fi gyelmet, hogy 
az államnak, illetve a támogató 
intézményeknek külön gondot 
kellene fordítaniuk a gazdasági 

vállalkozásként működő kiski-
adókra, ugyanis a magyar, ezen 
belül a romániai magyar kultúra 
változatossága, életereje és szín-
vonala nagymértékben ezeknek 
köszönhető” – vélekedik a kiadó-
vezető.

Az Europrint igazgatója sze-
rint a krízishelyzetben megjelent 
könyvek nehézkesebb értékesí-
tése nem jelenti azt, hogy azok 
kárt okoztak volna a kiadóknak, 
és azt sem, hogy nem sikeresek 
vagy nem értékesek. Éppen ezért 
különbséget kell tenni az anyagi 
és az eszmei kár között. „Mindig 
büszkék voltunk arra, hogy sok-
szor önzetlen támogatóinknak 
köszönhetően értékes kiadvá-
nyokkal rukkolhattunk elő. A leg-
nagyobb siker az, ha minél több 
emberhez jutnak el könyveink.

Kiadónk húszéves fennállása 
alatt számtalan rendezvényt és in-
tézményt támogattunk, így a meg-
jelent könyveink sokak polcára 
felkerültek. Ez az igazi nyereség!” 
– mondja Derzsi Judit. „Az egyet-
len megmaradt kultúrahordozó 
e borzasztó helyzetben a könyv. 
Nem szabad hátradőlni, dolgozni 
kell az olvasókért, a magyar kultú-
ráért” – véli Nagy Péter igazgató is. 
És bízni kell abban, hogy hamaro-
san visszatérnek a személyes talál-
kozások, a beszélgetések és a viták 
a szerzőkkel és az olvasókkal. Hi-
szen kiadók és könyvszeretők egy-
aránt erre vágynak…

→ A gondot az okozza, 
hogy a könyvbemutatók, 
könyvvásárok és egyéb 
megjelenési lehetőségek 
sorra leálltak, és bár a 
virtuális rendezvények 
felfutóban vannak, 
hatásuk nem mérhető 
a korábbi időszakhoz. 
A szerzőknek pedig 
hatványozottan rossz, 
ha könyvük várva várt 
megjelenése észrevétle-
nül múlik el.

A könyvkiadást is érintette a járvány, de nem tudta leállítani




