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gig ment a lista, ahol átnézték, hogy 
ki érdemes arra, hogy megkapja. Ezek 
voltak a »dirizsált« könyvek, és a vá-
sárló fogadalmat kellett tegyen, hogy 
nem adja oda senkinek azt a könyvet. 
Ezeket a könyveket egy külön szek-
rényben kellett őrizni, a megrendelő 
csak személyesen vehette át. De ott 
voltak a visszavont könyvek is, ha egy 
szerző disszidált, tilalmi listára került, 
a könyvét visszavonták, az már nem 
volt terjeszthető, a közkönyvtárakból is 
eltávolították a köteteiket. Ugyanakkor 
értékes kéziratok vártak sorukra és a 
cenzor jóváhagyására. Különösen szi-
gorú volt a tilalom a nemzetiségtörté-
neti kiadványok esetében.” Hozzáfűzi, 

Magyarországról főként magánszemé-
lyek tudtak könyveket behozni, ruha 
között, becsempészve. „Gyakorlatilag 
1990 után indult be a nagy könyvbe-
hozatal, amikor elárasztottak minket 
a könyvekkel. Az állami könyvterjesztő 
’91-ig működött.”

Amaro atya bűne

Nevetve emlékszik vissza, hogy amikor 
megjelent az Amaro atya bűne című 
könyv, a nyomdában egyik nyomdász 
a védőborítót rárakta a Ceaușescu-kö-
tetekre. Bukarestből készletjelentést 
kértek az ország könyvelosztóiból és 
könyvesboltjaiból, a polcokról pedig 
be kellett szedni a példányokat. Jött 
egy elvtárs a fővárosból, és végignéz-
te az egész készletet. „Olyan is volt, 
hogy egyik miniszter kegyvesztett 
lett, de valamelyik tankönyvben raj-
ta volt Ceaușescuval egy közös fotón. 
Gyorsan le kellett jelenteni a készletet, 
megérkezett egy alak Bukarestből, aki 
a diplomatáskájában annyi képet ho-
zott, ahány könyvünk volt, az ő jelen-
létében ki kellett vágni az összes képet, 
és egy másikat ragasztani be: Ceaușes-
cu a sólymok között.”

A Tőzsér-posta

A könyvelosztón belül működött 
Könyvet postán szolgáltatás, amely 
szorosan összefonódik az erdélyi 
könyves világ kiemelkedő alakjának 
nevével, Tőzsér Józseff el.  Ő maga több-
ször nyilatkozta, hogy könyvek között 
született, hiszen édesapjának, Tőzsér 
Bélának hatalmas magánkönyvtára 
volt, a könyveket kölcsönözte is, majd 
az ötvenes években könyvesboltot 
is nyitott Gyergyóalfaluban. Tőzsér 
József a hetvenes évek elején könyv-
terjesztési szakirányítóként dolgozott 
a Fogyasztási Szövetkezetek Megyei 
Gazdasági Vállalatánál. Felismerte, 
hogy az írókat meg kell ismertetni az 
olvasókkal, ezért író-olvasó találko-
zókat kezdett szervezni, és egyik leg-
fontosabb feladatának tartotta, hogy 
minden faluban könyvesbolt létesül-
jön. Ugyanakkor rájött, hogy el kell 
juttatni a magyar könyveket azokra a 
vidékekre is, ahol nem forgalmazzák 
ezeket, noha igény lenne rá.

1970 őszén megalapította a szövet-
kezeti könyvposta-szolgálatot Gyer-
gyószentmiklóson, majd ezt később 
Csíkszeredában is folytatta. A Köny-
vet postán szolgáltatást Beke György 
újságíró nevezte el Tőzsér-postának a 
Hét hasábjain, és nemsokára az egész 
országban így emlegették. Nem csak 
a szórványba, Csángóföldre küldték a 
könyveket, sok író is hozzáfordult, de 
a bukaresti magyar nagykövetségről 
is rendeltek tőle. A könyvcsomagokat 
utánvétellel házhoz szállították.

Tőzsér József a megyei könyvter-
jesztő vállalatnál kereskedelmi ve-
zetőként kezdett dolgozni 1976-tól. 
Újításként bevezette, hogy év elején 
elküldték a kiadói terveket a vásár-
lóknak, és előre megrendelhették a 
könyvet ezek alapján, aztán, amikor 
megjelent, postázták neki. Évente 
több száz levél, megrendelés érkezett 
az ország minden részéből. „Nem ele-
gendő a könyvet megírni, a legjobb 
műben is alszik a szó, a gondolat, 
amíg nem jut el az olvasóhoz” – írta 
Beke György 1972-ben.

Tőzsér József több ládányi noteszt, 
határidőnaplót, kimutatást és táb-
lázatot, hatalmas levelezést hagyott 

hátra a mindenkori könyves tevé-
kenységéről – ezt az anyagot dolgoz-
ta fel felesége és pályatársa, Kozma 
Mária a Tőzsér József könyves élete 
című könyvben. „Nagyon tudtam 
örülni, amikor a ’70-es évek elején 
alakuló könyvkiadók, mint a Krite-
rion, a Dacia, a Ion Creangă által ki-
adott könyveket ötezres-tízezres nagy 
példányszámban eljuttathattam a 
vásárlókhoz. De ez nem egyszerű ke-
reskedői munka, mert rájöttem, hogy 
a könyvek szerzőit meg kell ismertetni 
az olvasókkal, mert azután a szemé-
lyes kapcsolat által jobban megvásá-
rolják a könyveket. Ezzel a gondolat-
tal kezdtem szervezni az író-olvasó 
találkozókat, és állandósítani, folyto-
nossá tenni ezt” – idéz a kötetben a 
Tőzsérrel készült egyik interjúból.

Falusi és üzemi könyvhónapok

Minden évben falusi és üzemi könyv-
hónapokat tartottak, amelyek kereté-
ben elvitte a szerzőket az olvasókhoz. 
Tőzsér József pontosan feljegyzett 
mindent, csak egy példa a hetvenes 
évekből a Falusi Könyvhónap ter-
véből: „Pálfalva – a Hargita újság 
írói, Tölgyes – Informația Harghitei, 
Luceafărul, Kászonaltíz – Napsugár 
(Fodor Sándor, Kányádi Sándor), 

Lászlóff y Aladár, Gagyi László, Kápol-
násfalu – a Tükör írói, Magyari Lajos, 
Méliusz József. Gyergyóalfalu – Igaz 
Szó, Kovács György, Székely János. 
Tennivalók: könyvkiállítások meg-
szervezése, a kultúrtermekben könyv-
standok felállítása és könyvkiállítás, 
iskolákban könyvkiállítás eladással 
egybekötve, részletre könyvvásárlás, 
plakátok. Az önkéntes könyveladók 
46 ezer lejre adtak el könyvet.” Vagy a 
februári könyvhónapban: Szentmár-
ton – Fodor Sándor, Kányádi Sándor, 
Ferencz S. István, Gaál Péter. Szár-
hegy: Sütő András, Tóth István, Ka-
tona Sz. István, Bartis Ferenc, Gagyi 

László, Nagy Pál, Szépréti Lilla, Varró 
Ilona. Dánfalva: Gagyi László, Varró 
Ilona, Szépréti Lilla, Bartis Ferenc, 
Katona Sz. István. Gyergyóalfalu: Far-
kas Árpád, Veress Dániel.

1978-ban létrehozta a városban az 
első antikváriumot, ebben a híres ko-
lozsvári antikvárius, Keresztes Zoltán 
segített. Azért volt fontos, mert így meg 
lehetett menteni a kitelepültek könyv-
tárait, de olyan könyveket is, amelyek 
a tiltott könyvek listáján voltak.

„A Tőzsér-posta főként a szórvány-
ban élőknek volt fontos kapaszkodó. 
A Szilágyságban nem úgy működött a 
könyvterjesztés, mint itt. Én ezt a pos-
tát kilencven után vettem át, azelőtt a 
könyvterjesztő keretében működött, 
kilencven után önállóan kezdtük, és 
a későbbiekben, ahogy a privatizáció 
ment előre, jó ideig működött. Vol-
tak megrendelőink Bihar megyéből, 
Galacról vagy Konstancáról is. Oda is 
eljutottak a könyvek, ahol nem volt 
magyar könyvesbolt. A privatizáció-
val – Tőzsér is szorgalmazta – bérbe 
vettük a boltokat, amelyekben épp 
dolgoztunk. Akkor nem volt kiadói 
terv, nem voltak más listáink, hanem 
gépeltünk egy húszas listát, és azt egy 
stencilező géppel lehúztuk, és amikor 
küldtünk egy könyvet vagy egy rende-
lést, akkor beletettük, és abból újra vá-

logattak. Például volt egy partnerünk 
a Szilágyságban, egy postásnő, aki 
ugyancsak sokszorosította ezt a lis-
tát, és jöttek a rendelések. Aztán nyíl-
tak könyvesboltok ott is. Most ez újra 
vissza van szorulva, de online bármit 
meg lehet rendelni. A járványhelyzet 
ennek segített, a kiadók is ráálltak 
erre” – magyarázta Ferencz Kornélia.
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