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Sorba álltak a könyvesbolt előtt az emberek, megteltek 
a kultúrotthonok a könyvbemutatókon, és sokan vár-
ták, hogy a postás bekopogjon a megrendelt könyvvel. 
De hogyan és kiknek köszönhetően jutott el a magyar 
könyv a családok könyvespolcaira a rendszerváltás 
előtt, és hogyan találkozhatott az olvasó személyesen 
is a szerzőkkel, és hogyan zajlott a könyveladás abban 
a korban, amikor olyan volt a magyar nyelvű könyv, 
mint egy falat kenyér? Ezt idézzük fel.

H
a a hetvenes-nyolc-
vanas-kilencvenes 
években megláto-
gattuk valamelyik 
i s m e r ő s ü n k e t ,  
nem volt szokatlan 

a szemnek, hogy ugyanazokkal a 
könyvcímekkel találkoztunk, mint a 
saját könyvespolcunkon. Volt, hogy 
több ezer példányban adtak ki köny-
veket, és ezek el is fogytak a boltok 
polcairól vagy az üzemi könyvstan-
dokról.

Az 1968-as megyésítést követően 
1976-ban megalakult a Hargita megyei 
Könyvelosztó Vállalat, amelynek egyik 
részlege a könyvtárellátó volt, egy 
másik a könyvesboltokba juttatta el a 
kiadványokat, ugyanakkor a tanköny-
veket osztotta szét. A hivatásos könyv-
kiadás előzetes könyvrendelés alapján 
történt. „Akkor minden városban volt 
könyvesbolt, szövetkezeti vonalon 
a legtöbb faluban is. A csíkszeredai 
székhelyű vállalat a megye könyves-
boltjainak volt a központja, Tusnádtól 
fel Maroshévízig, Borszéken, Szent-
keresztbányán, Székelyudvarhelyen 
át, Gyergyószentmiklósig. Csíkszere-
dában, Udvarhelyen és Gyergyóban 
több bolt is volt” – magyarázta Ferencz 
Kornélia, a csíkszeredai Corvina Köny-
vesház vezetője, aki 1980-tól a könyv-
elosztó vállalatnál dolgozott.

A kötelező Ceaușescu-kirakat

A nagy könyvesbolt – egységesen 
így hívták, hogy Librăria noastră – 
eredetileg a Petőfi  utcában volt, a 
Kriterion-ház mellett. „A központ 
maga a Mikó-vár előtti kaszárnya-
épület egyik felében működött. Az-
tán volt olyan, hogy »Carte la locul 
de muncă«, ami azt jelentette, hogy 
standosok voltak minden üzemben, 
iskolában, még a börtönből is jött 
a standos, aki elvitte a könyveket, 
és fi zetéskor gyűjtötte rá a pénzt” 
– emlegette fel Ferencz Kornélia. A 
könyvelosztó vállalathoz tartozott 
a könyvtárellátó is. „A könyvtárnak 

annyi pénze volt könyvre, ameny-
nyi kellett. Ide tartoztak a falusi 
könyvtárak is. Megvolt, hogy melyik 
könyvtárnak melyik a polca, s mikor 
megérkezett az új könyv, akkor gya-
korlatilag attól függően, hogy miből 
mennyit nyomtattak, szétosztották 
a könyveket. Jött a könyvtáros, ritka 
volt, hogy valamit nem vitt el, min-
dent leszámláztatott, aztán fi zettek. 
Még a kórháznak is volt könyvtára. 
Akkor már működött a könyvposta, 
de akkor még nem volt olyan erőtel-
jes tevékenység, egy irodában volt a 
könyvtáraknak elosztóval.”

Külön kirakatrendezője volt a vál-
lalatnak, akinek az volt a dolga, hogy 
járta sorra a könyvesboltokat, és csak 
ő rendezhette a kirakatokat. Mindig 
kellett legyen „Ceaușescu-kirakat”, 
és nem volt mindegy, hogy hogyan és 
milyen könyveket rak ki oda a rende-
ző. „Köllő Sándor, előtte Kovács Éva, 
Kovács Dénes múzeumigazgatónak 
a felesége volt a kirakatrendező. Ők 
kézzel írták a betűket, jelszavakat 
kellett a kirakatba kirakni, zászlókat, 
képeket. A kirakatrendezés a kirakat-
rendező dolga volt, de volt titkárnő, 
sofőr, mindenféle beosztás, mintegy 
ötven alkalmazott.”

Mikor épültek az új lakótelepek, 
mindenhová könyvesboltot is építet-
tek. Udvarhelyen is volt kettő, Csík-
szeredában volt a Petőfi  utcai, de ami-
kor megnyílt a Könyváruház, akkor az 
megszűnt, önkiszolgáló nyílt a helyi-
ségben. De addig az volt „a” könyves-
bolt, hozzátartozva a városképhez.

Sorok a könyváruház előtt

Ferencz Kornélia azt is felidézte, 
amikor a nyolcvanas évek elején 
megépült a Könyváruház az egyik 
új Virág utcai tömbház alsó három 
szintjén – pince, földszint, emelet. A 
létesítményben ipari lift  működött. 
„Kamionszámra hordták a könyve-
ket. Volt egy olyan részleg, amit nem 
látogatott senki, a politikai részleg, 
ahová Ceaușescu könyvei voltak ki-
rakva. Volt külön a szépirodalom, és 
voltak az egyetemi jegyzetek. Annak 
ellenére, hogy nem volt Csíkszere-
dában egyetem, külön részleget ka-

pott.” 1983. december 21-én, a nyitás 
napján az áruház előtt tömeg tolon-
gott. Sokan szabadnapot vettek ki 
erre az alkalomra, a visszaemléke-
zések szerint mintegy kétezer ember 
fordult meg aznap az áruházban. De 
nemcsak ezekben a napokban volt 
látogatott a Könyváruház, hanem 
amikor könyvújdonság érkezett, il-
letve a ballagási szezonban és nőnap 
előtt is sokan vásároltak könyvet. 
Már amit lehetett.

„Mivel hiány volt mindig a jó köny-
vekből, a könyvelosztónál gyűjtöttük 
a könyvet, ami azt jelentette, hogy 
ahogy bejött egy cím, tízet-húszat 
félre kellett tenni, hogy amikor majd 
nyílik a Könyváruház… A nyitás nap-
ján minden kolléga be volt szervezve, 
mert hatalmas tömeg volt a bolt előtt. 
A könyvekhez olcsón hozzá lehetett 
jutni, kivéve az importkönyvekhez, 
amelyek Magyarországról érkeztek. 
De ezt gyakran csatolt áruként tud-
ták megvenni, azaz vásároltak olyas-
mit is, ami nem nagyon ment. Így ad-
tuk el akkoriban Bornemissza Anna 
szakácskönyvét. Megjelent Kövi Pál 
könyve, az Erdélyi lakoma. A bolto-
sok, elosztók kértek, de nagyon keve-
set ahhoz képest, hogy mekkora volt 
a kereslet. Mindig kellett nézni, hogy 
a raktárkészlet ne legyen tele sem 
az elosztóban, sem a boltokban, és 
úgy lehetett megszabadulni azoktól 
a könyvektől, amelyeket nem vásá-
roltak, hogy egy nagyon keresettel 
együtt lehetett csak megvenni.”

Ferencz Kornélia, a mai Corvina 
Könyvesház vezetője 
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A tankönyvek forgalmazásával, 
szétosztásával szintén a könyvelosz-
tóban foglalkoztak. Egy időben a tan-
könyvraktár a börtön épületében volt 
– a nyolcvanas évek végén ugyanis 
kiengedték a köztörvényes fogvatar-
tottakat, és a város átadta a könyvel-
osztónak használatra az épületet.

Tervek és a „dirizsált” látszat

„Több ezer példányban jelentek meg 
könyvek, a jó könyvekből soha nem 
volt elég. Persze, benne volt az a po-
litika is, hogy kellett rendelni, emlék-
szem, Radu Tudoran Dagadó vitorlák 
c. kétköteteséből óriási halom állt a 
folyosón. Mi tudtunk rakni olyan ötös 
rakást, hogy ne dőljön fel. Én voltam 
a legfi atalabb, létrát kellett nekitá-
masszak a rakásnak, és úgy tudtam 
felrakni, hogy adogatták fel. De az 
emberek vették, vitték, rendelték a 
könyveket, ez a sok könyvbemuta-
tónak is volt köszönhető. Minden év 
elején kiküldték a kiadói terveket, ott 
volt egy rövid leírás a könyvekről, a 
kiadvány megsaccolt ára, és minden 
boltos be kellett írja, hogy mennyit 
kér” – magyarázta Ferencz Kornélia.

Mint mondta, látszatra bárki bármit 
megrendelhetett. Egy ideig a könyves 
újság is ki volt téve minden könyves-
boltba, amely Magyarországról érke-
zett. Viszont az onnan megrendelt 
könyveket volt, hogy csak évek múltán 
kapta meg az olvasó. „Ez olyan elbírá-
lásban részesült, hogy a pártbizottsá-
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A Könyvet 
postán szol-
gáltatást Beke 
György újság-
író nevezte el 
Tőzsér-pos-
tának a Hét 
hasábjain, és 
nemsokára az 
egész ország-
ban így emle-
gették.   

#Kiadványok a kommunizmusban

A könyvelosztó h




