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a műhely oldalakat 
támogatja:

– Ha jól tudom, műszaki alapképzettsége van, így meg-
kérem, számokkal támassza alá a bevezetőben írt kijelentést: 
mivel vívta ki magának a harmadik helyezést a Marosvá-
sárhelyi Nemzetközi Könyvvásár a magyar könyves rendez-
vények rangsorában? Egyáltalán lehet-e rangsorolni ezeket a 
rendezvényeket?

– Nem tudom, hogy lehet-e, érdemes-e rangsorolni a 
könyves rendezvényeket. Hiszen mindeniknek más a jelle-
ge, más a célja és célközönsége, más a hangulata. Az biztos, 
hogy én – noha elég sok hasonló rendezvényt láttam már 
– nem vállalkoznék arra, hogy a marosvásárhelyit valahova 
is besoroljam. Ez egy jól meghatározott céllal indult, ezt a 
célt sikerült is elérnie, mára már hagyománnyá vált, azok, 
akiket még érdekel a könyv, várják, szeretik, még az olykori 
botlásainkat is elnézik, mert az elmúlt évek alatt meghatá-
rozója lett a város művelődéssel kapcsolatos életének. Ha 
mégis a számokra hivatkoznék, az a 6500–7000 ember, aki 
a 140 000-es városból ellátogat a mi vásárunkra, arányá-
ban nagyobb, mint a 45–50 000-es szám a Nemzetközi 
Könyvfesztiválon Budapest 2 millió lakosához képest. A 
két rendezvény súlya mégsem összehasonlítható. Ezért is 
nem illő a kultúrával kapcsolatosan bármit is számok alap-
ján rangsorolni.

– Beszéljünk a kezdetekről: hogyan jött létre ez a rendez-
vény? Ki kezdeményezte és milyen célt követtek a kezdemé-
nyezők?

– A Változásokat követően, a felszabadult könyvpiac 
ürügyén az anyaországi „ürítsükcsakkigyorsanaraktárainkat” 
akció mindenféle – sok esetben kétes – minőségű könyvvel 
árasztotta el Erdélyt. Az emberek, az előző évek tiltásából 
éledve, a magyar betűre kiéhezetten, válogatás nélkül min-
denre vevők voltak. Ezt ki is használta néhány itthoni, ma-
gát könyvkiadónak képzelő ügyeskedő, aki könyv címén 
mindenféle nyomtatott vackot sózott rá a gyanútlan olva-
sókra. Gyűlt a szemét, és gyűlt az elégedetlenség azokban, 
akik érezték, az állapot tarthatatlan, egy sok évszázados, az 
értékeire mindig odafigyelő szakma van veszélyben. Így jött 
létre 1994-ben a Romániai Magyar Könyves Céh, azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy megvédje a szakma becsületét. 
Csakhogy akkorra idehaza már felhígultak a könyves érté-
kek, senki nem tudta igazán, milyen mértékrend szerint kell 
mérni a könyvet. Így vetődött fel az ötlet, hogy hozzuk ide 
Európát, mutassuk meg a könyvet igénylőknek, hol tart ma 

másutt, jobb helyeken a könyvkiadás, tessék ezt etalonnak 
tekinteni, tőlünk is ezt követelni. Mintegy önmagunk el-
len cselekedve tehát, elhatároztuk, hogy – az elérhető je-
lentős kiadókat megszólítva – létrehozunk egy nemzetkö-
zi jellegű könyvvásárt, amelynek segítségével ily csalafinta 
módon rávesszük az olvasókat: az új tapasztalatok alapján 
szorongassák csak meg az erdélyi magyar könyvszakmát. A 
helyszín kiválasztásakor először Nagykárolyra gondoltunk 
– legyen Károly-napi vásár –, mert közel van a magyar 
határhoz, arra számítottunk, talán könnyebb odacsalni a 
nagy magyar kiadókat, de aztán – a megfogalmazott cél 
érdekében – mégis Marosvásárhely mellett döntöttünk, 
mert akkoriban ott élt egy helyen a legtöbb magyar, és 
nekünk a felmutatás, a népszerűsítés volt a legfőbb szem-
pontunk.

– Beváltotta-e a rendezvény a hozzá fűzött reményeket?

– Mindenképpen. És minden szempontból. Elég, ha 
összehasonlítunk egy 1994–95-ben megjelent könyvet 
azokkal például, amelyek az utóbbi években Szép Könyv-
díjasok lettek. De merem állítani, az akkori 0 százalékhoz 
képest ma az erdélyi kiadók könyveinek 60–70 százaléka 
európai léptékkel mérhető, bármely kiadó polcára feltűnés 
nélkül feltehető.

– A magyar irodalom egységéről, egységes magyar szel-
lemi térről beszélnek, beszélünk. Ez a rendezvény mennyire 
tükrözi ennek az egységes(nek akart vagy vélt) irodalomnak, 
szellemi térnek a létét? A magyar könyves szakma – szerzők, 
kiadók és könyvkereskedők – mennyire tartják magukénak 
ezt a rendezvényt?

– Mindenfajta hasonló egységről csak elvi szinten 
beszélhetünk. Az egység jelleget kizárólag a közös nyelv 
kölcsönözheti, ha függetlenítjük magunkat attól a tény-
től, hogy adott esetben egy-egy azonos szó, fogalom, 
kifejezés más-más értelmet nyerhet, mert más-más ha-
gyományt, erkölcsi töltetet, kapcsolatrendszert, egymás-
rautaltság-szintet takar. Innen az olykori rácsodálkozás 
azokban, akiknek tiszta szellemét még nem kérgesítette 
el teljesen a pénzvadászat. Teljesen ellentétes szempont-
ból ítélik meg e „szellemi tér”-nek a létét azok, akik egy 
tízmilliós piachoz hozzáképzelik a potenciális erdélyi 
+10%-ot, és azok, akik egy szűk piac lehetőségeiből kite-
kintve egy tízszer akkora tér befogadása után vágyakoz-

nak. És ez a „rend” egyaránt érvényes az alkotókra meg 
az ő műveik kiadását felvállaló kiadókra is. Egyiknek is, 
másiknak is a „mit kapok érte?!” jellege a meghatározó. 
Az anyaországi kiadónak az „elsózhatunk Erdélyben is 
vagy 50 példányt, hisz az is pénz”, az erdélyinek, hogy 
az itthon eladott 100–200 példány mellett hátha sikerül 
még valahogy a „nagy piacon” is eladni a másik 100–200 
példányt. De nem pusztán ez a súlyos aránytalanság az 
oka annak, hogy ez a vásár elsősorban, és szinte kizárólag 
csak a miénk. Túl azon, hogy – egy-két kivétellel – csak 
az jön ide, akinek anyagilag megéri, néhány, irányunkban 
elkötelezett személytől eltekintve, szinte mindegy, hogy 
van-e vagy nincs, lesz-e vagy nem lesz. De lehet, hogy et-
től munkál bennünk a „csakazértis” vágya. 

– Hogyan viszonyul a politikum ehhez a rendezvényhez?

– Sokáig fontosnak tartotta, hogy létezzen, és kifejtse 
áldásos hatását a helyi meg az összmagyar kultúrára. Mos-
tanában már-már könyörögni kell, hogy odafigyeljen ránk. 
Ennek bizonyára többrétegű oka is lehet, Nem tisztem az 
okokat boncolgatni.

– Sajtójelentések szerint a tavalyi volt az eddigi vásárok 
legsikeresebbike, mind a kiállítói felület nagysága, mind a ki-
állító kiadók, kereskedők számát tekintve. Ettől függetlenül 
avagy ennek dacára kérdéses volt az idei vásár léte? Mi tette 
kérdésessé az immár több mint másfél évtizede intézménye-
sült könyves seregszemle létét?

– Elsősorban az, hogy az elmúlt vásár óta is hihetet-
lenül visszaesett a könyv iránti érdeklődés, a könyvet vásárlók 
száma, s az erdélyi boltok forgalma ezt jócskán megsínylette. 
Némelyikük fel is adta a megélhetésért, túlélésért folytatott 
küzdelmet, és bezárt. Ez, egy olyan rendezvény szempontjá-
ból, amely kizárólag a könyveladást célozza, nem tekinthető 
biztató előjelnek. Azonkívül a szervezés költségeit pótolni 
hivatott források sem tűntek maguktól felbugyogóknak, emi-
att merült fel a kétség, hogy érdemes-e erőt, energiát, szen-
vedélyt és sok-sok munkát belefektetni egy eleve halálra ítélt 
rendezvénybe. De reméltük, mint eddig is mindenkor, hogy a 
kiadók és kereskedők bizalma a marosvásárhelyiek könyvsze-
retetében felülírja kétségeinket. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
mindaddig csináljuk, amíg a hagyomány képes éltetni, eltar-
tani önmagát.

folytatás a 10. oldalon

Immár tizenhetedik alkalommal szervezi meg a Marosvásárhe-
lyi Nemzetközi Könyvvásárt a Romániai Magyar Könyves Céh 

(RMKC). A tegnap kezdődött és szombat estig tartó eseménysort 
a harmadik legnagyobb magyar könyves rendezvényként tartják 
számon a párhuzamosan több helyszínen zajló Ünnepi Könyvhét 

és a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál mellett. A marosvásár-
helyi könyves seregszemle szervezője a hazai magyar könyves 
szakmát tömörítő Romániai Magyar Könyves Céh. Káli Király  
István író, a Mentor Könyvkiadó igazgatója, az RMKC elnöke  

válaszol Sarány István kérdéseire.

„Az erdélyi könyvkiadás 
jobbára közszolgálati 

jellegű”


