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lvasom egy Kölcseyről írt tanulmány-
ban, miként vallott a költő az ifjúkori 
barátságokról: „Azon láncok, melyek 
fiatalkorban köttetnek, nem szakad-

nak el örökké, mert nem a világban kerestünk még 
akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az 
egész világot.” Amint a megyésítéstől számított első 
évtizedünk baráti-társasági-közösségi fényképei kö-
zött válogatok – kirándulások, bulik, szilveszterek, 
strandolások, sízések, közös nyaralások, kiállításmegnyitók 
élettöredékeinek lenyomatait nézegetem –, igazat adok a 
Nagykomoly Ferencnek, mert ódonillatú sorai tökéletesen 
passzolnak akkori életünkre, amely barátságok melegénél 
telt. És ezek a barátságok idővel nemhogy lazultak, elmúl-
tak volna, hanem egyre szorosabbá váltak, fordított arány-
ban a gazdasági zuhanás, a nincstelenség és nyomásgyakor-
lás félelmet, menekülésvágyat gerjesztő közhangulatával, az 
országos legatyásodással.

Egyetlen hétvégi szabadnapunk volt, a vasárnap, szom-
baton nem volt rövid nap (sőt, a nyolcvanas évek vége felé 
már egyre több vasárnap is dolgozni kellett, szeszélyes ösz-
szevisszaságban hol keddre, hol szerdára esett a munkaszü-
net), ennek dacára nem emlékszem, hogy egyetlen hétvé-
gét is kihagytunk volna. Mindig társasági életet éltünk, s 
ez soha nem múlt anyagiakon, damasztabroszos terítéken, 
pazar menün, luxuskellékeken, mindig csak spontán az el-
határozáson, hogy bárhol, bármikor, bárkinél összeüljünk 
egy jó beszélgetésre. Könnyű volt barátkozni, mert ott volt 

a nagy közös nevező, az egyforma sors: a kétkeresős, kicsi, 
de biztos havi fix, amit meg lehetett pakolni részletekkel, 
a két- vagy háromszobás tömbházlakás, nagyjából hasonló 
berendezési tárgyakkal, a minimum egy, maximum négy 
gyerek, a nagy spórolással vásárolt új vagy használt Dacia, 
Skoda, Trabant, később a víkendházaknak nevezett tető-
teres kalibák. Nem volt, amiért egymásra irigykedni, nem 
volt, amiért és akivel konkurálni. Idilli évei voltak ezek a 
barátságoknak, mert a barátság csak őszinteséget igényel, s 
abból a mi generációnk vagyonos volt, jutott belőle végig, 
maradt belőle bőven öreg napjainkra is. Márai Sándor azt 
írja, hogy az emberek semmire sem vágynak úgy, mint az 
önzetlen barátságra. „Reménytelenül vágynak erre” – teszi 
hozzá. Én ezt nem így látom, mert mi végig abban a kivé-
teles illúzióban éltük le életünk javát, hogy csak őszinte 
és önzetlen barátaink vannak. Ezért képtelenek vagyunk 
elhinni, hogy valaki épp a barátaink közül volt ránk állít-
va, miután férjemet kirakták állásából és a pártból, és soha 
nem jutott eszünkbe kikérni megfigyelési iratcsomónkat! 

Marad az érintetlen illúzió, hogy – a szerelemhez ha-
sonlóan – a barátság életünk sava-borsa, megőrzésé-
ért érdemes áldozatot hozni!

Olyan fényképeket nézek, amelyeken négy-öt 
kiskocsival kísértük el csíki művészbarátainkat más 
városokban megnyitott kiállításaikra, hogy sikerük-
ben, örömükben részesüljünk; olyanokat, amelyek 
Erdély nagy művészeinek csíki kiállításain készül-
tek; vagy olyanokat, amelyek falusi könyvheteken 

tíz-tizenkét rangos írót-költőt ábrázolnak a zsúfolt nézőtér 
előtt a piros abrosszal leterített, aszparágusszal, pletykával 
élénkített asztalnál. Ismertük, szerettük vidékünk alkotó-
it, barátaink voltak, szurkoltunk nekik, és megszenvedtük, 
amikor sokan közülük elhagyták az országot, vagy amikor 
sokan közülük országon belül hagyták el régi magukat, 
hogy új ideológiák és valuták önkénteseiként álljanak be 
Balgának. Boldogság, hogy még mindig sok olyan bará-
tunk maradt régi, önzetlen bruder-paradicsomunkból, 
akiktől unokáink is továbbviszik azt, hogy a szingliség, a 
számítógép-kapcsolat éppen olyan vacogtatóan lélektelen 
és sivár, mint kanapén ülve, képernyőre bámulva élni a 
fiktív életet, ahelyett, hogy barátságok hevítő melegében 
töltenénk azt az időt. Benjamin Franklin mondása szerint 
„Három hűséges barát létezik – egy öreg feleség, egy öreg 
kutya és a készpénz!” Tudom, ismét olyan időket élünk, 
amelyben hiánycikk az önzetlenség és az őszinteség, még-
sem kívánom senkinek, hogy helyet adjon életében a fent 
megfogalmazott cinizmusnak!

Barátságok melegénél
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Műhely

Központi Tűzoltózenekar felvo-
nulása hívta fel tegnap délután 
a budapesti belvárosiak figyel-
mét a közelgő eseményre, a 82. 
ünnepi könyvhét hivatalos meg-

nyitását pedig egy kürtös herold adta a vi-
lág tudtára. A rendezvény hagyományosult 
vetésforgója szerint idén magyarországi 
szerzőn volt a sor, hogy hivatalosan meg-
nyissa az eseményt: Tóth Krisztina költőt, 
műfordítót kérte fel a szervező Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesü-
lése (MKKE) erre a feladatra.

A sajtótájékoztatón Zentai Péter Lász-
ló, az MKKE elnöke emlékeztetett arra, 
hogy az ünnepi könyvhét megszervezésé-

nek ötletét, részletes koncepcióját Supka 
Géza újságíró fogalmazta meg a könyv-
műhelyeket tömörítő szervezet 1927-ban 
tartott ülésén, rá két évre vált valósággá 
elképzelése. A rendezvénybe bekapcsolód-
tak időnként nagyobb vidéki városok is, 70 
után először újból részese az eseménysor-
nak Kolozsvár.

A korábbi évekhez hasonlóan, a könyvheti 
újdonságokat Tarján Tamás irodalomtör-
ténész, kritikus ismertette. Hangsúlyozta, 
hogy tavalyhoz képest egy-két százalékkal 

csökkent a kiadók és a könyvújdonságok 
száma, s ugyanilyen mértékben növekedett 
a könyvek átlagára. Újdonságként könyvel-
te el viszont a női szerzők kiemelkedően 
magas arányát, a könyvheti katalógusban 
szereplő mintegy 350 szerző, illusztrátor 
és szerkesztő több mint negyede tartozik 
a szebbik nemhez, számuk meghaladta a 
kilencvenet. Tarján szerint – bár a koráb-
bi évekhez képest csökkent számuk – még 
mindig szerepelnek a kínálatban olyan 
könyvek, amelyek „nem a könyvhétre va-

lók”. Megjegyezte, hogy sok olyan kiad-
vány van, amely máshova se való. Tarján 
„új szövegség”-ről beszélt annak érzékel-
tetésére, hogy Supkáék eredeti elképzelése 
szerint a rendezvény célja a kortárs magyar 
irodalom népszerűsítése lenne, ehelyett 
megfoghatatlan szövegek sokasága jelent 
meg, nagyfokú az „érték- és téma-szétára-
dás”, a kiadók kínálatában is megjelentek 
a napi közbeszéd témái, ugyanakkor hiá-
nyolta azt, hogy a világirodalom remekei 
alulreprezentáltak a könyvhéten.

Ünnepi KönyVhÉt

Hetven év után  
újból

Kolozsvárott is
Száztizenhét kiadó 378 könyve 
szerepel az idei Ünnepi Könyv-
hét katalógusában, a kötetek 
átlagára 2838 forint. Ezekkel  
a számadatokkal rukkolt elő 
Tarján Tamás irodalomtörté-

nész, kritikus a tegnap kezdő-
dött és hétfőn záródó ünnepi 
könyvhét nyitó sajtótájékoz-
tatóján, kedden, a budapesti 
Petőfi Irodalmi Múzeumban.  
A 117 könyvműhely közül 

18 tevékenykedik Magyaror-
szág határain túl, az általuk 
megjelentetett könyvheti  

újdonságok száma 68.

A

82 évvel az első, 1929 májusában megrendezett Ünnepi Könyvhét után, illet ve 
éppen 70 évvel az első kolozsvári Ünnepi Könyvhét után idén június 2–5. között Er dély 
fővárosa ismét bekapcsolódik a magyar könyv ünnepébe, a budapesti Vö rösmarty téren 
megnyíló központi rendezvénnyel pontosan egy időben, 16 órakor megnyitjuk a könyves 
seregszemlét.

Az ötletgazda annak idején Supka Géza, neves újságíró volt, aki egy vásári jellegű, szí-
nes, mozgalmas sokadalomról álmodott. Őt idézem:

„Az évnek egyik napján […] könyvnap rendeztessék, amely […] az írót és a közönséget 
közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás 
és a könyvkiadás művészete is kimenjen az utcára, éspedig ingujjban, közvetlen, bohém for-
mában.” De nemcsak a könyvekre gondolt, hiszen színházi, zenei előadásokat, kiállításokat 
is beleképzelt a forgatagba: „… gerincét a festői könyvvásár teszi ki, amely a városnak lehe-
tőleg valamely csendesebb terén, amennyire lehetséges, históriai épületek vagy természeti 
szépségek keretében folyik le […] egyszerűbb, de művészien dekorált polccal, állvánnyal, 
tolóskocsival, ponyvasátorral, bódéval vagy pavilonnal.”

Aki egyszer is belekóstolt a magyar könyvek ünnepébe, lett légyen a Vörösmarty téri köz-
ponti helyszínen vagy valamelyik vidéki városban, az tanúsíthatja, a magyar kultúra egyik 
legszebb, megragadóbb ünnepét üljük évről évre június első hétvégéjén.

A tavalyi találkozón Zentai Péterrel arról beszélgettünk, eljött az ideje, hogy Erdélyben 
is legyen a magyar könyvnek ünnepe. A tavaly augusztusi Kolozsvári Magyar Hét sikere 
pedig arról győzött meg, hogy elérkezett az idő, amikor erre vállalkozhatunk. 

Hetven évvel ezelőtt Benedek Marcell, Benedek Elek legidősebb fia, aki egy ideig a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének főtitkára is volt, jött el Erdélybe, hogy 
előkészítse a kolozsvári, a marosvásárhelyi, a nagyváradi és a szatmári rendezvényt. A kolozs-
vári Keleti Újság és az Ellenzék ettől kezdve többször is hírt ad az előkészületekről, a három 
nap alatt – 1941. június 9-én, 10-én és 11-én – beszámol a közönségsikerről, a várakozáso-
kat jócskán felülmúló érdeklődésről. Nem is csoda, hiszen a Főtéren felállított 9 sátor előtt 
olyan írók ajánlották könyveiket, mint Móricz Zsigmond, Veress Péter, Sinka István, Ignácz 
Rózsa, Reményik Sándor.

Hát ezt kíséreljük meg az idén, a Romániai Magyar Könyves Céh és a rendezvény fő 
mozgatója, a nagy múltú Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, abban biza-
kodva, hogy a ma embere is hisz az írott szó erejében, hogy bizalommal fordul tollforgatói 
felé, és találkozni, beszélni akar íróival, költőivel.

Az egykori kilenc sátorral szemben eddig húsz sátort foglaltak le az erdélyi és magyaror-
szági kiadók. A budapesti Xantusz könyvkereskedő cég jóvoltából nemcsak magyarorszá-
gi könyveket vehet kézbe az érdeklődő, de Felvidék és a Vajdaság magyar könyvei között 
is válogathat. A Mátyás király és Bocskai István szülőháza közrefogta csendes óvári téren a 
könyvbemutató és dedikálás mellett egész sor más rendezvény is csábítja a kolozsváriakat: 
zene a legváltozatosabb formában, tánc, színpadi jelenet gazdagítja a hétvégét. 

Ha minden jól megy, a Könyves Céh jövőre több várost keres meg az ünnepet továbbter-
jesztendő. Ehhez csak a közönségigény pecsétje szükséges.

H. Szabó Gyula
Korabeli újságban megjelent tudósítás a kolozsvári 
könyvhétről, Móricz Zsigmonddal (alsó fotó)


