
folytatás a 7. oldalról
– Honan sikerült előteremteni a pénzt az idei rendezvény 

megszervezéséhez?

– Elsősorban a befizetett standbérekből, ami természetesen 
nem fedezi a költségeket, hiszen ezeket óvatosan kell megállapí-
tani, felemelni a kifizethető maximumig. De végül is pályázatok 
útján, meg a megfelelő levelezéseket követően összeállni látszik 
az az összeg, ami nélkülözhetetlen egy ekkora rendezvényhez. 
A román kormány  Kulturális és Örökségvédelmi Minisztéri-
uma már második éve a kiemelt kulturális rendezvények közé 
sorolta a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, és tisztes 
összeggel támogatja, és végül az RMDSZ is mellénk állt, hogy 
megkaphassuk a hiányzónak vélt összeget. Ezek mellett Maros-
vásárhely Polgármesteri Hivatala és a Communitas Alapítvány 
is, lehetőségeikhez mérten, hozzájárul a vásár rendezési költsé-
geinek fedezéséhez. 

– Mi szerepel az idei kínálatban? Hány kiadó jelezte részvé-
telét itthonról és otthonról, illetve hány könyvújdonsággal jelent-
keznek a kiállítók, kereskedők?

– Ha a könyvet kínálók számát tekintjük, soha ennyien 
nem voltak a vásáron. 47 standot kell felállítanunk és előké-
szítenünk, ez egy kis gondot is okozott, volt akinek a jelent-
kezését már nem is fogadhattuk el, amúgy is nehezen osztot-
tuk el a résztvevőket, mert az igényelt felületek nem voltak 
összhangban a beépíthető felülettel, illetve annak jellegével. A 
standok száma nem tükrözi a kiállítók számát, hiszen lesznek 
közös standok is, mint például a háromszéki kiadóké vagy a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének 
standja, egyféle magyar nemzeti stand, ahol a külön nem 
jelentkezett fontosabb magyarországi kiadók – Magvető, 
Kossuth, Osiris, Helikon, Holnap, Kalligram stb. – könyveit, 
főleg újabb kiadványait nézhetik meg, vásárolhatják meg az 
érdeklődők. És ami a legfontosabb, valamennyi erdélyi kiadó 
erre a rendezvényre időzítette számos új kiadványának megje-
lentetését, hiszen ez a vásár tulajdonképpen az erdélyi köny-
vek legjelentősebb évenkénti seregszemléje.

– Hány könyves esemény színhelye lesz e pár nap alatt Maros-
vásárhely? Kik a díszvendégek?

– Három napon keresztül legalább óránként lesz egy-egy 
könyvbemutató, kiadóbemutató, író-olvasó találkozó a helyszí-
nen, a Nemzeti Színházban, de emelett a Dr. Bernády György 
Kulturális Központban, az Unitárius Egyház tanácstermé-
ben, a Református Templom gótikus termében is. A vásárnak 
a szó szoros értelmében vett díszvendége – mint ahogyan az 
elmúlt években, az erdélyi multikulturalitás jegyében Eginald 
Schlattner vagy Kányádi Sándor volt – az idén nincs, mert mi 
Andrei Pleşut, a román szellemi élet egyik kiváló gondolko-
dóját hívtuk meg erre az alkalomra, sajnos ő, egészségi okokra 
hivatkozva, nemrég visszamondta a részvételt. De így is lesznek 
jeles vendégeink, hiszen a szokásos nyitónapi irodalmi estre, 
amelyre a Kultúrpalota Kistermében kerül sor 18 órától, két 
kiváló prózaírót, Darvasi Lászlót és Schein Gábort hívtuk meg, 
az est témája Történelem és történetek az új magyar regényben, 
házigazdája pedig Láng Zsolt. Ezt az estet Sepsiszentgyörgyre is 
„exportáljuk”, 11-én 19 órától találkozhatnak velük az érdeklő-
dők a Bod Péter Megyei Könyvtárban.

– Rendszerint megszervezik a Szép Könyv versenyt is. Idén 
kikből áll a verseny zsűrije és hány könyvvel neveztek, milyen ka-
tegóriában a kiadók?

– Kiváló, értő személyiségeket, Árkossy István és Damó 
István képzőművészeket, valamint Albert András tipográfust 
kértük fel a zsűrizésre. A nevezések számát tekintve az idén 
nem lesz túl nehéz dolguk, hiszen az előző évhez képest, saj-
nos – ez is a hanyatlásra utaló jel – még fele annyi könyvvel 
sem neveztek a kiadók. Összesen 12 könyv pályázik a három 
díjra, 4 a gyermekkönyv, 5 a szépirodalom, 3 a művészeti 
könyvek és albumok kategóriában. Ez utóbbiban a Mentor 
Kiadó visszavonta azt a monográfiát, amely az Árkossy István 
művészetét mutatja be, etikátlan lett volna egy zsűritagról szó-
ló művel pályázni.

– Az eddigi Szép Könyv versenyek mezőnyét ismerve, hol áll 
ma a hazai magyar könyvkiadás a magyar könyv világában?

– Mint említettem, az erdélyi magyar kiadványok igen nagy 
százaléka semmivel sem különbözik az elismert magyar kiadók 
könyveinek esztétikai szintjétől, és merem állítani, hogy a Szép 
Könyv-díjas kiadványok vetekednek a legjobb magyarországi 
kiadványok színvonalával.

– Az RMKC tömöríti az erdélyi kiadók és kereskedők jelentős 
részét. Mennyire reprezentatív a szervezet? Kik a „nagy hiány-
zók”, akik aktív szereplői a hazai könyves világnak, de nem vesz-
nek részt a céh munkájában?

– Nagyjából mindenki tagja a céhnek, aki számít az 
erdélyi magyar könyvszakmában. Van a szakmának olyan 
szereplője, aki a kezdetektől tag volt, de kilépett, mondván, 
nem élvez tagként olyan előnyöket, amelyek hozzásegítenék, 
hogy könnyebben megtalálja a számításait, és van olyan, aki 
be sem lépett, ezek közül igazán jelentősnek csak az Erdélyi 
Híradót vélem.

– Számokról, versenyről beszéltünk az előbbiekben. Mennyire 
üzlet és mennyire kulturális misszió a könyvkiadás? Lehet-e ezt 
tisztán üzleti alapon, üzleti logika szerint működtetni, vagy szük-
séges az állami mecenatúra? Hogy áll a szakma ezen a téren?

– Ez egy külön tanulmány témáját kellene hogy képezze. 
Igen nagy fajsúlyú szempontokat kellene figyelembe ven-
ni a vélemény megfogalmazásakor. És ez nem kimondottan 
a szakma feladata. Inkább azé a grémiumé, amely elhivatott 
volna arra, hogy megfogalmazzon egy összmagyar, s ezen 
belül egy erdélyi kultúrstratégiát, és azon belül meghatároz-
za egy-egy régió könyvkiadásának súlyát, jellegét. Magyaror-
szágon lehet üzlet a könyvkiadás, sőt lehet többnyire az. Az 
ott évente megjelenő 10–11 000 cím nagy része ennek függ-
vénye. Itt, Erdélyben – legalábbis egyelőre – nem lehet az. 
Az erdélyi könyvkiadás jobbára közszolgálati jellegű, hiszen 
olyan lemaradást kell pótolnia az „elvesztegetett” évtizedek 
miatt, amely nem egykönnyen sikerülhet, még egy jól kör-
vonalazott és az értékek megbecsülésére alapuló támogatási 
rendszer segítségével sem. Ki tudja, ha nem is megfizetni, de 
legalább megfelelően értékelni azoknak a szorgalmas, tudós 
embereknek a munkáját, akik életüket áldozva a kutatásra, 
pótolni igyekeznek az erdélyi kultúra közkinccsé tételének 
nagy hiányait, akik kitartó kulimunkával igyekeznek megfe-
lelően beszínezni e nagy felület fehéren maradt foltjait? És ki 
tudja felkarolni azokat a szorgalmas és tudós fiatalokat, vagy 
az elmúlt két évtizedben középnemzedékké kinőtt személyi-
ségeket, akik nélkül ma nem lenne jelen és nem lehetne jövő? 
Az erdélyi kiadók teszik azt, amire erejükből, lehetőségeiből 
telik. De ez nem elég. Erre azoknak kellene odafigyelniük, 
akikre rábíztuk, hogy a közösség egészében gondolkozzanak. 
Úgy tűnik, vagy képtelenek rá, vagy az „egészben-gondol-
kodás” valamilyen érdekekbe ütközik. Márpedig ha ez a kis 
lelkes erdélyi értelmiség nem talál magának teret arra, hogy a 
munkája eredménye közkinccsé váljon, kedvét veszítheti. Nél-
külük pedig kivész az erdélyi magyar szellemiség, elsatnyul az 
erdélyi magyar kultúra, a magyarság maga veszíti el magyar 
létének értelmét. Ha majd minden könyvtárban ott lesznek 
azok a könyvek, amelyeket elhivatott emberek sok-sok éves 
munkával írtak, és az erdélyi kiadók, komoly anyagi és szelle-
mi áldozatot hozva, már megjelentettek, vagy megjelentetni 
készülnek, elkezdhetünk majd beszélni piaci viszonyokról is. 
Addig, a néhány száz példányos kiadványainkkal, amelyek – a 
piac árain forgalmazva őket – nem képesek eltartani önma-
gukat, csak nézzük ideátról, az üvegfalon innenről, ahogy az 
anyaországi piac időnként fityuszt mutat nekünk. És közben 
szurkolunk meg fohászkodunk, hogy cseppenjen egy kis tá-
mogatás, amivel a kényszerveszteségeket fedezve még fenn 
tudjuk tartani a kiadók egy részét.

– A könyvpiac magymértékű visszaeséséről hallani egyre 
gyakrabban. Mégis, mi élteti ezt a rendezvényt?

– Azt hiszem, valamiféle tehetetlenségi erő. Marosvá-
sárhely könyvbarátai tarják el évről évre azzal, hogy ezen a 
rendkívül vonzó, utánozhatatlan hangulatú vásáron megvá-
sárolják a kínált portéka egy részét. Tulajdonképpen ez vált 
hagyománnyá. „Ami kis pénzem van könyvre, azt a vásáron 
költöm el.” Kár, hogy a könyvek esetében a kispénzű emberek 
mondása válik meghatározó módon szállóigévé! A nagy pén-
zek másra kellenek.
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„Az erdélyi könyvkiadás jobbára 
közszolgálati jellegű”  

Összekötő tragédiák 
– Bábeli sors

Emberi sorsok és tragédiák elevenedtek meg a kép-
ernyőn, bábeli zűrzavarban: két marokkói gyermek, 
az apjuk által vásárolt puskával, lövöldözni kezd a 
hegyek között. A versengéssé alakult játékból célba lö-
vés lesz, a játék szerencsétlen sérültje lesz egy amerikai 
turistabusz egyik hölgyutasa …

A mexikói származású Alejandro González Iñárritu 
közel két és fél órás drámája a bibliai Bábel-történetből 
kiindulva azt mutatja be, hogy néhány, véletlenszerű-
nek tűnő történés mennyire képes befolyásolni akár más 
földrészen élő emberek életét is. A pillangóhatás hang-
súlyos szerepet kap a történetben. A több kontinensen 
forgatott filmalkotás bábeli nyelvzavart vonultat fel, 
ugyanis szereplői más kultúrákból jöttek, más nyelvet 
beszélnek, az események azonban összekötik őket.

A filmben megismerkedhetünk a Jones házaspár-
ral. Jones-ék Marokkóban próbálják rendbe tenni 
tragédiákkal átszőtt életüket, miközben gyermekeikre 
egy mexikói házvezetőnő vigyáz az Egyesült Államok-
ban. Míg az elhidegült házaspár nőtag ja megsebesül 
a turistabuszon utazva a tragikus események kiváltó-
jaként eldördült puskalövéstől, addig a házvezetőnő 
készül haza Mexikóba, fia esküvőjére. Ennek később 
a felelőtlenség miatt tragikus következményei lesznek. 
Emellett pedig az elején még megmagyarázhatatlan 
mellékszálon Tokióba is elkalauzol a rendező, ahol egy 
süketnéma keleti lány magányának lehetünk részesei. 
A történet lassan bontakozik ki, a direktor bátran rúg-
ja fel a lineáris történetmesélést, párhuzamosan rakva 
egymás mellé az eseményeket, mintegy lazán huzigál-
va az idősíkokat, amelyek a végére – néhány darabot 
nélkülöző – puzzle-ként állnak össze.

De nemcsak a történet, hanem a gesztusok, érzé-
sek, valamint a különböző kultúrák szavak nélkül való 
bemutatására is nagy hangsúlyt fektet. Ezek a gesztu-
sok képezik a játékidő jelentős részét, hangulatos zenei 
aláfestéssel és jellegzetes, sokatmondó képekkel. Ilyen 
például a fogyatékos japán lány élménye a szórako-
zóhelyen, amelyet perspektívaváltásokkal mutat be a 
film: ő csak a fények villódzását élvezheti, miközben 
síri csönd veszi körül ebben a zajos közegben is.

Párhuzamosan jelenik meg a szegény marokkói 
kecskepásztor család egyszerű világa, amelyben el-
harapódzik a bűn és a balsors, a színes mexikói es-
küvő képei, valamint a túlzsúfolt japán metropolisz 
világa, amely körülveszi a szerencsétlenül magányos 
szereplőt.

A több szálon futó történet a sztereotípiákra is épít, 
és ezt a bábeli zűrzavar kaotikusságával tetézi: az ár-
tatlan kecskepásztor család és ismerőseik terroristákká 
lépnek elő a nemzetközi konfliktussá fejlődött helyzet-
ben, míg a mexikói házvezetőnő szintén bűnözővé vá-
lik családtag ja hibájából az amerikai hatóság szemé-
ben. A japán lány pedig saját melodrámájából drogok 
és flörtölés segítségével próbál kitörni.

Míg végig járják kálváriájukat, elválaszthatatla-
nul összekapcsolódnak, holott nem is érintkeznek egy-
mással a történet során. Eközben pedig a nézőben is 
tudatosul a történet tulajdonképpeni mondanivalója: 
véletlenek márpedig nincsenek. Ezt talán egy kicsit 
szájbarágósan tálalják, de elfogadható a néhány, csu-
pán sejtető motívum mellett, amelynek továbbgondo-
lásával már az alkotás befogadóját bízza meg a ren-
dező. És hogy a vég happy end, vagy pedig egy súlyos 
tragédia, szintén mindenki maga kell eldöntse. 

A hét jelölésből a zenéért egy Oscar-díjat bezsebelő, 
emellett pedig a Cannes-i Filmfesztiválon a rendezé-
sért Arany Pálma-díjjal kitüntetett filmalkotás ízig-
vérig dráma, amely méltán foglalja el a helyet a ren-
dező korábbi, a mércét magasra állító művei, a Korcs 
szerelmek és a 21 gramm című alkotások mellett.

Nem könnyen emészthető ez a film, mégis érdemes 
megnézni. A katarzis miatt a néző méltán érezheti, 
hogy jó filmet választott esti szórakozás gyanánt.


