
Az idei Szép Könyv díjak átadá-
sával kezdődött tegnap a XVII. 
Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásár: a Koinónia Kiadó 
Soren Kierkegaard-kötete bi-
zonyult a legszebbnek a szép-
irodalmi kategóriában nevezett 
könyvek közül, a művészköny-
vek között az Erdélyi Múzeum-
Egyesület B. Nagy Margit emlé-
kére megjelentetett tanulmány-
kötete, a gyermekkönyvek ver-
senyében pedig a Mentor Kiadó 
Wass Albert-kötete nyerte el a 
zsűri tetszését. A marosvásár-
helyi Nemzeti Színház előcsar-
nokában zajló vásáron a hazai 
magyar kiadók és könyvkeres-
kedők mellett magyarországi 
könyves vállalkozások is felvo-
nultatták kínálatukat. Hargita 
megyéből a Bookart, az Erdélyi 
Gondolat, a Gutenberg, a Pallas-
Akadémia és a Pro Print kiadó 
jelentkezett önálló standdal.

Sarány István
sarany.istvan@hargitanepe.ro

A vásár tegnap délelőtti 
megnyitójának hangula-
tát a Tiberius vonósné-

gyes játéka adta meg, majd Mihai 
Cingulescu és Györfi András 
színművészek adták elő Tudor 
Arghezi, illetve Babits Mihály 
egy-egy, a könyvről szóló versét. 

– Nem miniszterelnök-helyet-
tesként, inkább könyves ember-
ként szólok – kezdte mondandóját 
Markó Béla –, ugyanis ez utóbbi 
fontosabb és tartósabb minőség. 

A költő és politikus beszédé-
ben vázolta a könyv, az írott kul-
túra sorsára vonatkozó borúlátó 
jóslatokat, megjegyezve, hogy 
bár nem tudja, lesz-e majd könyv 
mint tárgy, de abban egészen bi-

zonyos, hogy a könyv mint eszme, 
mint létünk lényege még nagyon 
hosszú ideig létezni fog.

– A gazdasági válság kapcsán 
többen felvetették, hogy a kultú-
ra finanszírozásától is forrásokat 
kellene elvonni – közölte –, ezzel 
azonban nem érthetünk egyet, 
sőt a válság hatására megcsappant 
magánfinanszírozási forrásokat is 
pótolni kell.

Hozzáfűzte: jelen helyzetben 
megnövekedett az állam kultú-
rafenntartó, kultúrafinanszírozó 
szerepe, mondván, hogy a könyv-
szakmát sem szabad teljes mérték-
ben a szabad piacra bízni.

Matei Ion, a művelődési tárca 
írott kultúráért felelő főosztályveze-
tője a könyvtámogatási programok 
fontosságáról beszélt, majd Káli 
Király István, a Romániai Magyar 
Könyves Céh elnöke hivatalosan is 
megnyitotta a rendezvényt.

A Szép Könyv versenyről szól-
va Árkossy István – aki Damó Ist-
ván képzőművész-társa és Albert 
András tipográfus társaságában 
bírálta el a versenyre benevezett 
munkákat – elmondta, nagyon 
szoros volt a verseny, másfél pon-
ton múlott, hogy melyik könyv 
kapja az első helyezést. A könyv – 
s ezen belül a szép könyv – fontos-
ságáról szólva hangsúlyozta: „Az 
ólombetű nagyobb mértékben 
befolyásolta a történelem alakulá-
sát, mint a puskagolyók ólomja.”

A szombat estig tartó vá-
sáron számos könyves rendez-
vényt szerveznek: szerzők de-
dikálnak a kiadók standjainál, 
könyvbemutatókat tartanak a 
színházban, illetve a város más, 
a magyar szellemi élet vonatko-
zásában jelentőséggel bíró hely-
színein.
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Körkép
társadalom

Népet számláltam. Nem tudom, milyen hibbant gondo-
lat vezérelt, egy biztos, nem a gyors meggazdagodás délibábja 
jelent meg előttem, amikor rábólintottam a nemzeti fontossá-
gú kihívásra – inkább a kíváncsiság vitt rá, hogy részt vegyek 
ebben az országos méretű bohóckodásban. A pénz nem is lehe-
tett ok, hisz olyan nagyvonalú volt a kormány ajánlata, hogy 
még a munkanélküliek is hátat fordítottak neki – nem volt 
választásuk: ha népet számlálnak, elvágják a segélyüket. Pon-
tosabban választhattak: kapnak ötszáz lejt száz óra munká-
ért, vagy kapnak ötszáz lejt, mert nem dolgoznak. Három hét 
alatt elvégeztem egy terepező kérdezőbiztos, egy irodakukac 
statisztikus és egy számítógépes adatbázis-kezelő munkáját – 
csak közben derült ki, hogy utóbbi két feladat, a lekérdezett 
adatok utolsó részletekig terjedő kettős összesítése is ránk hárul. 
Az állam, utánaszámoltam, messze a minimálbér alatt vé-
geztette el a munkát, de elvárta, hogy olyanok jelentkezzenek, 
akik uralják a román nyelvet, jó kommunikációs készségekkel 
rendelkeznek, ügyesen mozognak a számok, adathalmazok 
világában, sőt van otthon számítógépük, és tudják is azt hasz-
nálni. Na persze! Vannak ilyen emberek, őket is mind megszá-
moltuk. Kérdem én, egy kisnyugdíjas mit tud az Excel-táblá-
zatokról, vagy hogyan képes papíron pontosan összeadni száz 

kétjegyű számot? És elvárjuk, hogy korrekt adatok szülesse-
nek. A legerősebb pofoncsapás az volt, amikor rájöttem, a rám 
testált házak adatait papíron és gépben is szolgáltatnom kell: 
mindez olvasatom szerint azt jelenti, a majd tovább összesítő 
statisztikusok soha a büdös életben nem fogják a papírosokat 
kézbe venni. Minek, ha minden megvan virtuálisan is? Akkor 
meg miért nem tértünk át a teljesen online feldolgozásra? Hi-
hetetlen ez az ország. Ha mindezekkel egy magáncég próbál-
kozna, munkás nélkül maradna, és közröhej tárgya lenne. De 
az állam, hát igen, az mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt, 
azt is. De mielőtt leszakadna az állam, engedjék meg, hogy a 
számlálást egy más aspektusból is megközelítsem. Szociológiai 
szempontból a legnagyobb felfedezésem az volt, hogy házaink, 
lakásaink, gyakorlatilag alapéletterünk csak alvásra szolgál: 

több mint száz lakást véve mintául, lakóik napközben, egé-
szen az esti órákig nem tartózkodnak otthon, hat-hét óra előtt 
a nyugdíjasokon, szüleiket hazaváró diákokon kívül senkit 
nem lehetett megszámolni. Mindenikük azt közölte, a család 
aktív tagjai napkeltétől napnyugtáig húzzák az igát, hétvégén 
pedig szintén nincsenek otthon, hisz akkor le kell valahol ve-
zetni a heti gőzt. A népszámlálás így számomra népvadászat-
tá alakult, de győztem, minden trófeát begyűjtöttem. Apropó, 
trófeák. Volt, ahol engem vagy kollégáimat akasztottak szögre. 
Isten mentsen meg az újgazdagok modorától, viselkedésétől, 
a „kinek látszol, kinek játszol” kivagyiságtól. A lekérdezettek 
nagy többsége könnyedén vette az akadályt, segítőkész volt. 
Nem úgy a társadalmi létrán folyamatoson kapaszkodók, 
akik adott esetben kikérték maguknak a zaklatást, felhábo-
rodtak, majd végül pökhendi módon, pattogva, „na jó, legyen, 
leszállok a szintedre” stílusban engedték, hogy megszámoltas-
sanak. Nagy a földi állatkert, de talán ettől is szép ez a világ, 
hogy annyian és annyifélék vagyunk.

Remélem, tíz év múlva már eltűnnek a papírok, nem 
fog kelleni házalni, és mindenki saját magát fog ja listára 
tenni, vagyis önszámlálás lesz. Már ha leszünk, és lesz, aki 
összeadja magát.

Jól számolt az állam
      NézőpoNt n Máthé László Ferenc
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