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— Gyergyóban is igény van az igényes könyvekre — 
  
Bár nem annyira kiadós a kiadók helyzete Gyergyóvidékén, a jelenleg működő 

mindkét könyvkiadó színvonalas munkákat „nyom ki” magából. 
 
Valószínű, hogy sokunk számára elképzelni is nehéz, hogyan lesz egy kézirat-

ból lapozható, esztétikus kiadvány, amely úgymond olvastatja magát. Olvasó-
szerkesztő, szerkesztő, korrektor kezén megy át a kézirat, hogy az éles szemek 
kifürkésszenek minden apró hibát. Ezt követően a tördelő tördeli, jelen esetben 
nem a kezét, hanem az oldalakat, mígnem a kéziratból nyomdába küldhető for-
mátum készül, ami pontosan úgy fog kinézni, mint a lapozható könyv. Utolsó 
simításként a korrektor újra átnyálazza a kéziratot, és akkor már tényleg úgy néz 
ki a könyv, mintha a polcról vették volna le. Következik a grafikus munkája, 
amely legalább annyira lényeges, mint a tartalom igényes szerkesztése, hiszen le-
het, igaz a mondás, hogy „egy könyvet soha ne ítélj meg a borítójáról”, a való-
ságban mégis szem előtt kell tartani, hogy az olvasó a könyvesüzletben először a 
borítóval találkozik, és csak utána pillant bele a lenyűgöző történetet bemutató, 
mesterien fűzött szóláncokba. Ha minden összeállt és a borító magával ragadó, a 
bemutató szöveg csábító, a szövegkép olvastatja magát és a történet lebilincselő, 
akkor nincs más hátra, innen már egyenes út vezet a nyomdába. A nyomdász fe-
ladata pedig, hogy „meggyőző” legyen a gépekkel, hogy azok a legapróbb részle-
tekig azt vessék papírra, amit a könyvön dolgozó szakmai közösség elképzelt. A 
következő lépés már a rokonoknak, ismerősöknek való ajándékozás, dedikálás, 
majd a könyvesbolt és az otthoni könyvespolc. 

E nemes munkával Gyergyószentmiklóson a Mark House Kft., valamint az 
F&F International Kft. foglalkozik. 
  

Szétnéztünk az igényesség háza táján 
 
A Mark House Kft. 1992-ben alakult, első tevékenységei között a legfonto-

sabb a cégalapítási, cégmódosítási ügyintézés, és más engedélyek beszerzésével, 
tanácsadással kapcsolatos tevékenységek. Később ezek a szolgáltatások egyre 
bővültek: pecsétkészítés, fénymásolás, névjegykártya, fejléces lap, egyéb kis rek-
lámanyagok készítése, könyvelési program és kasszagépek forgalmazása és egye-
bek. 
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A 2000-es években a cég elindított egy nyomdát. Mára már ez lett a fő tevékenység, 
de megmaradtak a kisebb szolgáltatások is. A kiadó 2001-ben jött létre, ahol egyéni 
megrendelésre vagy kiadói szerződéssel vállalják könyvek kiadását. A gyergyóiaknak 
kapóra jött a lehetőség, hiszen igen sok, környékbeli szerzőtől származó, helyi jellegű 
könyvet sikerült kiadni az elmúlt tíz évben. Tudományos munkák, turisztikai kalauzok, 
helyismertetők, szépirodalmi munkák, verseskötetek láttak napvilágot a saját működ-
tetésű nyomda gépei alatt, de egyéb kiadványokkal is büszkélkedhetnek: üzletükben 
naptárak, térképek, turisztikai katalógusok sorakoznak az ízléses polcokon. Nem 
hiába természetszerető nép a székely, hiszen a legkelendőbb általuk kiadott 
könyv a Kalandozások a Gyilkostónál című kötet volt. Igen nagy népszerűségnek 
örvendett a Világszép Gyilkostó, amely egy gyönyörű fényképalbum rendkívül ízlé-
ses kiadásban. A hívők számára igazi üdvösséget jelent kézben tartani az Uram, jó 
nekünk itt lenni című könyvet, amely a hajdani, Gyergyószentmiklóson hosszú év-
tizedeken át szolgáló Hajdó István római katolikus főesperes plébános prédiká-
cióit tartalmazza. Legutóbb a Hazug Pista kötet aratott elsöprő sikert, egy hónap-
ja pedig újabb, képzőművészeti alkotásnak is beillő kiadvánnyal büszkélkedhet-
nek, hiszen remek portré-könyv született Balázs József festőművész munkáinak 
gyűjteményéből. 

A kiadónál és a nyomdánál ugyanazok a személyek dolgoznak, legjobb tudá-
suk szerint végzik a dolgukat. Dezső László, a kiadó igazgatója úgy véli, az 
internet számukra egyáltalán nem befolyásoló tényező, és bár nincs kiszabott 
költségvetésük, amiből évente gazdálkodhatnak, teszik a dolgukat, esztétikai él-
ményt nyújtva az olvasóknak. 

 
Mindenben az ügyfél szolgálatában 

 
Az F&F International Kft. szintén 1992 óta van jelen a hazai piacon. Jól fel-

szerelt nyomdával rendelkezik, a munkaközösség pedig minden egyes kihívásnak 
igyekszik megfelelni. Kiadványok szerkesztése, tervezése, valamint a dokumen-
tumok digitalizálása mellett nyomdai szolgáltatásokat is ellátnak. Sajnos hiába 
„zaklattuk” kérdéseinkkel, nem kaptunk tőlük válaszokat. 

 


