
Amellett, hogy örülök, egy kicsit
el is szomorodom mindig, amikor er-
délyi múltunkhoz kötõdõ munkákat
tartok a kezemben. Most éppen Tibo-
ri Szabó Zoltán és Újvári Mária nem-
rég megjelent igényes kötetét. Nem
azért szomorodom el, hogy nem úgy
van már, mint volt régen, bár valami-
féle keserédes nosztalgia azért ilyen
olvasmányokat forgatván úrrá lesz az
emberen, hanem fõként azért, hogy
milyen keveset tudunk önmagunk-
ról. Talán mondhatom többes szám-
ban, hisz volt egy olyan kor, amely-
ben orwelli ördögiséggel és hatásfok-
kal töröltek hozzánk köthetõ emléke-
ket, s most próbáljuk ismét egésszé
ragasztgatni szilánkjait. Éppen ezért,
amikor azt mondom, a Tibori–Újvári-
kötet hiánypótló, akkor ezt a szót –
mert ennél találóbbat tényleg nem ta-
lálok – szeretném azzal az értelem-
mel feltöltve elõrángatni elszürkült
közhelyességébõl, amit ez az emlék-
szilánk-ragasztás küzdelmes munká-
ja jelent. Megkeresni a törésben a
folytonosságot, meglelni a múlt ka-
paszkodóit a jövõépítéshez vagy egy-
szerûen csak az élhetõbb jelenhez
(hisz a jól megélt jelen óhatatlanul is
elõrevivõ) – ezek e munka kihívásai,
amelyeket a Minerva Mûvelõdési
Egyesület és lelke, Tibori Szabó Zol-
tán kulturális és tudományos tevé-
kenysége révén nagyszerûen teljesít.
Abban a meggyõzõdésben – amint a

kötetindító tanulmány zárómondatá-
ban olvashatjuk –, hogy „számunkra
az elõremenekülésen kívül más lehe-
tõség nem adatott”.1

A szerzõ mindig magából indul
ki, e soroké is, ezért megkockáztatom
az állítást: azt, hogy milyen prosperá-
ló vállalkozás volt a maga idejében a
Minerva, vélhetõleg ma igen kevesen
és igen kevéssé ismerik. Feltételezhe-
tõ, hogy sok erdélyi család könyves-
polcán találni Minerva-kiadványt, de
az, hogy a nyomda és a hozzá kapcso-
lódó tevékenységek igazi szellemi
mûhellyé, megkerülhetetlen fórum-
má tették az intézményt, ma már ke-
véssé ismeretes. Éppen ezért indo-
koltnak tartom átvenni, hogy mivel és
miként foglalkozott a vállalat, amely-
nek történetét, írja Tibori, nem volt
könnyû rekonstruálni, hiszen e törté-
net fontos dokumentumai nem fellel-
hetõk. Így a megmaradtak felkutatá-
sára és az elõtte járók közléseire tá-
maszkodhatott: a külsõ szemlélõ
meggyõzõdéssel állíthatja, sikerült ár-
nyalt és átfogó képet nyújtania. 

A Minerva Irodalmi és Nyomdai
Mûintézet Rt. alakuló ülését 1920.
augusztus 20-án tartották, mûködé-
sét egy hónappal késõbb kezdte meg:
akkorra már kiderült az Erdélybe sza-
kadtak számára, hogy az impérium-
váltás tartós marad. Világossá vált,
hogy szükség lesz az önálló, erdélyi
magyar nyelvû közlés fórumaira, a
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nyomda alapítói az erdélyi magyar-
ság tájékoztatása, nevelése, önszerve-
zése, önazonosságának megõrzése je-
gyében kívántak tevékenykedni. Ta-
nulmányában Tibori egyértelmûen
cáfolja azt a néhol felmerülõ, egyes
forrásokra hivatkozó állítást, hogy az
intézményt az erdélyi magyar egyhá-
zak hozták volna létre. A Román Or-
szágos Levéltár Kolozs Megyei Fiókjá-
ban fellelt alapítók névsora ugyanis
bizonyítja, az induláshoz szükséges
alaptõkét a legszélesebb erdélyi, bán-
sági és partiumi összefogással sike-
rült elõteremteni. Az alapítók 553 ne-
vet felsorakoztató – és egyébként a
kötetben teljes egészében közölt –
névsora igen illusztris: az arisztokrá-
cia képviselõi, jeles értelmiségiek és
tehetõs polgári családok jegyzik. Az
egyházak nem voltak ott az alapítók
közt, de pár évvel késõbb a reformá-
tus, a római katolikus és az unitárius
egyház is belépett a fejlõdõ vállalat-
ba. Az alapítók közt megtaláljuk a
Bethlen, a Bánffy, a Betegh, a Ke-
mény, a Teleki, a Wass fõnemesi csa-
ládok tagjait, de többek között György
Lajos, Grandpierre Emil, Kristóf
György, Makkai Sándor, Mikó Imre,
Tavaszy Sándor, Vásárhelyi János ne-
ve is felfedezhetõ a névsorban. Mint
Tibori megállapítja, az alapítók zömé-
ben magyarok, de magyar zsidók, ma-
gyar örmények és magyar kultúrájú
románok is szerepelnek közöttük.2

A kezdeti évek nehézségei és sze-
rény eredményei után a Minerva fel-
lendülése, a konszolidáció és építke-
zés idõszaka következett. 1923 és
1929 között a prosperáló vállalatnak
többszöri alaptõke-emelést sikerült
elérnie, és a kor körülményei közt ki-
emelkedõ mértékû osztalékot fizetett
részvényeseinek. A virágzást a gaz-
dasági válság idõszaka persze megté-
pázta, de az 1932-es mélypont után
azért a vállalatnak sikerült fokozato-
san feltornáznia magát. „A Minerva
létének második évtizedében is igye-
kezett vállalt misszióját teljesíteni,

ennek megfelelõen kiadni a közösség
számára szükséges tankönyveket és
könyveket” – állapítja meg a tanul-
mány szerzõje.3 Késõbb a „nyugtalan
politikai légkör”4 ismét nehéz éveket
hozott, a bécsi döntés utáni évek
nem várt akadályai voltak például,
hogy a magyar hatóságok nem ismer-
ték el az itt nyomtatott tankönyveket.
Mindazonáltal a kolozsvári üzletei-
ben már a kezdetektõl papírral és író-
szerrel is kereskedõ, a magyarországi
mûalkotások erdélyi forgalmazására
képosztályt mûködtetõ, emellett vetí-
tõgépekkel és rádiókészülékekkel ke-
reskedõ részleget is fenntartó Miner-
va túlélte ezt az idõszakot is. 1944
októberében pedig a front átvonulása
után ismét újrakezdi a munkát az új
helyzethez próbálván igazodni –
1948-ig tud megmaradni, akkor teljes
ingó és ingatlan vagyonát elkobozzák.
Kezdetben a teljes vagyon a Román
Munkáspárt kiadójának a tulajdoná-
ba jutott, majd 1979-ben „az egész
géppark és azt befogadó ingatlanok 
a román állam birtokába kerültek, ke-
zelõjük a Szocialista Mûvelõdés és
Oktatás Tanácsa, nevében pedig a fel-
számolt Minerva Rt. valamennyi ja-
vát gyakorlatilag megöröklõ Kolozs-
vári Nyomdaipari Vállalat lett.”5

A vázlatos történet mögött rend-
kívüli számok és megvalósítások áll-
nak, s a kiadványok címlapján iroda-
lom-, sajtó- és tudománytörténetünk
nagyjainak nevei. Bár – amint azt a
kötet elõszavát jegyzõ Dávid Gyula
irodalomtörténész is megállapítja –
arról igen kevés adatot talált a Miner-
va-történet kutatója is, hogy kik válo-
gatták, kik gondozták a kéziratokat,
kik végezték nyomdai elõkészítésü-
ket. „Talán valamikor elõkerül még
közülük néhány név, de így névtele-
nül is tisztelet illeti õket azért a mun-
káért, amelynek eredménye a Miner-
va munkáját viselõ sok-sok könyv” –
írja.6 Áprily Lajos Falusi elégia,
Reményik Sándor Vadvizek zúgása,
Tompa László Erdély hegyei közt, Kós
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Károly Az országépítõ, Varju nemzet-
ség, Budai Nagy Antal, Nyírõ József 
A Jézusfaragó ember, Havasok közt,
Székelyek, Tamási Áron Jégtörõ Má-
tyás, Karácsony Benõ Napos oldal –
íme néhány cím a Minerva kiemelke-
dõ megjelenései közül, emellett töb-
bek közt György Lajos, Bözödi György,
Benedek Elek, Makkai Sándor, Kis-
bán (Bánffy) Miklós, Tavaszy Sándor,
Imre Lajos, Molter Károly, Kelemen
Lajos, Asztalos István is a kiadó szer-
zõi közt szerepel.

A számokról és megvalósításokról
szólva: Tibori Szabó Zoltán üzleti je-
lentéseket kutatott fel, ezek nyomán
összesített, s az eredmények igen
lenyûgözõek. A Minerva 1920 és
1940 között 1599, 1940 és 1948 kö-
zött 910 könyvet adott ki, köztük tan-
könyveket, irodalmi, mûvészeti és
tudományos köteteket, s az általa
megjelentetett saját könyvek száma
meghaladta a kétmillió példányt, az
összes kiadott köteté pedig ötmillió
körülire tehetõ. Emellett igen nép-
szerû, színvonalas erdélyi folyóira-
tok láttak napvilágot gondozásában: 
a magát politikai, gazdasági, szépiro-
dalmi hetilapként definiáló, elsõsor-
ban a vidéki lakosság tájékoztatását
felvállaló Magyar Nép címû képes he-
tilap csúcsidõszakában (1929–1930)
számonként 19 200 példányban je-
lent meg, de fennállásának 18 évé-
ben általában sikerült tartania a 13
ezres számonkénti példányszámot,
ezalól csak két háborús év, 1941–1942
volt kivétel. Irodalmi jelentõségén túl
kiemelkedõnek tekinthetõ a Pásztor-
tûz címû irodalmi és mûvészeti képes
folyóirat eredménye is, amely átlago-
san kétezer példányban látott napvi-
lágot. Szintúgy sikerrel adta ki a Mi-
nerva az Erdélyi Irodalmi Szemle cí-
mû tudományos és kritikai folyóira-
tot, az Új Cimbora képes gyereklapot
és a Mezõgazdasági Szemlét is.

A saját kiadású lapok sorát kiegé-
szítették az együttesen több millió
példányban kiadott folyóiratok, heti-

és napilapok, csak néhányat emlí-
tünk belõlük: Erdélyi Gazda, Erdélyi
Múzeum, Református Szemle, Sport,
Erdélyi Helikon, Hölgyfutár, Ellenzék.
A Minerva román nyelvû kiadványa-
ival erõfeszítéseket tett a román
nyelv és irodalom megismertetésére
is az erdélyi magyarsággal – úttörõ,
és ahogyan a szerzõ írja, „monumen-
tális” vállalkozása volt az 1929-ben
megjelentetett Minerva – Enciclopedie
Românã, amely az 1919-es impéri-
umváltás utáni elsõ román enciklo-
pédia volt. 

Az itt vázlatosan leírtakat igen ér-
tékes illusztrációk is színesítik a kö-
tetben, régi fedõlapok, címoldalak,
grafikák, illusztrációk, a Minerva-in-
gatlanokról friss felvételek díszítik 
a megkapóan kivitelezett könyvet (a
borítóterv és tipográfia Könczey
Elemér munkája). 

A kötet nagy megvalósítása és 
elsõsorban kutatók számára felbe-
csülhetetlen értékû közlése a Miner-
va Irodalmi és Nyomdai Mûintézet
Rt. kiadványainak összesített bibli-
ográfiája. A grandiózus munka Újvá-
ri Máriát, a Minerva Archívum veze-
tõjét dicséri, a könyvbemutatóról
szóló sajtómegjelenésekbõl az derül
ki, négy és fél évnyi kutatás és
összegzés eredménye a könyvben kö-
zölt. Az összeállítás Monoki István
Magyar könyvtermelés Romániában
(1919–1940) címû forrásmunkájára,
valamint a vizsgált idõszakra vonat-
kozó más, nyomtatásban megjelent
bibliográfiákra, továbbá saját könyv-
tári, levéltári és könyvpiaci kutatá-
sokra támaszkodik. Számba veszi a
könyveket, brosúrákat, apró nyom-
tatványokat, almanachokat, évköny-
veket, kalendáriumokat, naptárakat,
folyóiratokat, újságokat, kiállítási ka-
talógusokat (jelen írás keretei közt
csak egy zárójelnyi helyet tudunk
szánni annak elmondására, hogy a
Minerva jelentõs mûvészetpártoló és
-támogató tevékenységet folytatott,
az erdélyi mûvészeti élet feléleszté-120
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sében, szervezõdésében is nagy sze-
repet játszott).

Bár elsõsorban tudományos-törté-
neti munka, a kötetet – amelybõl csu-
pán egy alaposabb korrektúrát hiá-
nyoltam, úgy érzem, még egy szem-
füles korrektori olvasat minden bi-
zonnyal kiszúrta volna a szövegben
maradt pár bosszantó hibát – jó szív-
vel tudom ajánlani nemcsak kutatók-

nak, hanem bárkinek, aki múltunk és
általa jelenünk jobb megismerésére
törekszik. Reményeim szerint a fenti-
ekbõl már valamelyest képet kapott e
megkerülhetetlen nyomdaipari vál-
lalkozásról az olvasó – persze igazán
teljes képet akkor kaphat, ha felüti a
Tibori–Újvári-kötetet, és amellett,
hogy tájékozódik, gyönyörködik is.

Botházi Mária
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AZ OTTHONOSSÁG ELVESZTÉSE
Schein Gábor: Svéd

nyom által lenni

A Svéd történetének alaphelyzete
egy teljesen valószerûtlennek tûnõ
vállalkozás: Grönewald úr svéd ex-
diplomata halála elõtt nyomozást in-
dít örökbe fogadott fia, Ervin valódi
családja után. Grönewald úr rendel-
kezésére mindössze egy név és egy
helyszín áll: Ervin nagynénjének ne-
ve az átvételi dokumentumon egy
ausztriai menekülttáborból, ahová
’56 után gyûjtötték össze a magyaror-
szági menekülteket. A regény cselek-
ményének elemei, feszes és elliptikus
szerkezete, dinamikája, a nyomköve-
tésre és nyomolvasásra sokat bízó
technikája egy detektívtörténet nar-
ratíváját sejteti. A detektívtörténet
azonban itt másodlagos szál, a nyo-
mozás mint a megismerés, a múlt fel-
tárásának, az identitás újrakonstruá-
lásának a metaforája tételezõdik, s a
felfejtés sikere is minimum kétséges.

A megszállott tárgygyûjtõ Grönewald
úr látszólagos célja visszaadni Ervint
önmagának, erõfeszítései arra irányul-
nak, hogy egy valódi történet által
váltsa ki fogadott fiát a tárgyak közül,
melyeket mániákusan rendszerez, és
melyek köré mindenféle történeteket
konstruál. Látszólag Ervin az egyetlen,
akinek történetét Grönewald úr sem-
miképpen sem akarja képzeletével
feltölteni, s eredetét és identitását
„objektív” elemek segítségével igye-
kezne (újra) felépíteni. 

A regény így rendkívül rétegzett
és heterogén – találunk benne levelet,
intézeti feljegyzéseket, orvosi korraj-
zokat, fényképeket, amelyek így egy
elég bonyolult, de nagyon izgalmas
narrációs struktúrát hoznak létre. Ezt
az amúgy is heterogén elrendezõdést
tovább bonyolítja a nyelviség és a for-
díthatóság kérdése. A regény folya-
mán végig kiemelt jelentõséggel bír
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