
Ne mes Krisz ti án be szá mo ló ja a vi lág leg na gyobb köny ves ex pó já ról

A Mes se 4-es pa vi lon já nak el sõ eme le tén, va la hol a Gu ten berg Mú -

ze um aján dék bolt ja és az olasz fak szi mi le mû he lyek stand jai kö zött

ha tal mas len vász nat fe szí tet tek ki a szer ve zõk, raj ta több száz kis ki -

tû zõ, ame lye ken pi ros ala pon fe hér be tûk kel a kö vet ke zõ szö veg ol -

vas ha tó: ICH BIN HIER. A vá szon mel lett egy táb la ar ra buz dít, ve -

gyek be lõ le nyu god tan. Ki vá lasz tom a sa já to mat, és fel tû zöm a za -

kóm ra. Itt va gyok. Per sze, a jel fo lya mat csak ak kor vá lik tel jes sé,

ami kor új ra ne ki in du lok, és a fel irat min den pil la nat ban

újraértelmezõdik. A ha tal mas te rü le ten és hat nagy pa vi lon ban be -

ren de zett vá sá ron egy át la gos köny ves sze rin tem úgy öt-hat ki lo mé -

tert tesz meg na pon ta. Aki kí ván csi er re a tar ka köny ves se reg re,

an nak ér de mes el lá to gat nia az elõbb em lí tett honlapra, aho vá min -

den Frank furt ban járt könyv szak ma be li fel tölt he ti a sa ját fény ké pét

egy pár so ros kí sé rõ szö veg gel egye tem ben.

Per sze, a vá sá ron a nagy tá vol sá go kat a pa vi lo nok kö zött já ró

kis bu szok kal is meg le het ten ni, ame lye ket idén Paulo Coelho mo -

soly gós arc ké pé rõl le he tett fel is mer ni. A bra zil si ker szer zõ a jár mû -

vek há tán ar ra buz dí tot ta a lá to ga tó kat, hogy ha már élõ ben nem lát -

hat ták, leg alább a Facebookon és Twitteren kö ves sék õt. Frank furt -

ban idén Bra zí lia volt a dísz ven dég, az el sõ szá mú bra zil iro dal mi

ex port cikk még is le mond ta a lá to ga tást, így til ta koz va az or szá got

kép vi se lõ írók lis tá ja el len, amely sze rin te nem tük röz te hû en a kor -

társ bra zil iro dal mat, és je len tõs fi a tal te het sé gek ma rad tak le ró la.

Coelho ál lí tá sa sze rint a bra zil de le gá ció het ven író ja kö zül öt ven nek

még a ne vét sem hal lot ta. In nen, Ma gya ror szág ról per sze ne héz

igaz sá got ten ni eb ben a kér dés ben, de ezek kel a lis ták kal va la hogy

min dig csak a baj van. És per sze megint má sok sze rint min den a le -

he tõ leg job ban tör tént: így leg alább az ol csó élet böl cses sé gek kel

do bá ló zó lek tûríró – mel les leg a 2005-ös Könyv fesz ti vál Bu da pest-

nagy dí ja sa – nem te rel te el a fi gyel met a va ló di iro dal mi ér té ke ket

kép vi se lõ szer zõk rõl.

Po li ti ka és könyv szak ma per sze nem csak Dél-Ame ri ká ban fe -

szül egy más nak. Idén a vá sár 5-ös pa vi lon já ban két ma gyar stand -

dal is ta lál koz hat tak a lá to ga tók, a Mes se ma gyar iro dal mi prog ram -

ját szer ve zõ Ba las si In té zet és a Publishing Hun ga ry prog ram

ugyan is most elõ ször – a ber li ni Collegium Hungaricummal és a Ma -

gyar Könyv- és For dí tás tá mo ga tá si Iro dá val kö zö sen – sa ját kis stan -

dot ál lí tott Frank furt ban. Ugyan ak kor a MKKE sé rel mez te, hogy bár

négy mil li ós tá mo ga tást kér tek, az in té zet egy fil lér rel sem já rult hoz -

zá a mint egy húsz mil lió fo rint ba ke rü lõ hi va ta los ma gyar stand fel -

épí té sé hez – he lyet te in kább fel épí tet ték a ma gu két. Ez az egész el -

já rás per sze tö ké le te sen kö ve ti az el múlt há rom év ben meg szo kott

for ga tó köny vet (a ha gyo má nyos szak mai szer ve ze tek le ve gõ nek né -

zé se, az utol só kis kon cok új ra el osz tá sa stb.), a MKKE még is meg -

le põ dött a tör tén te ken, és til ta ko zott a dön tés el len... Ta lán ezért áll -

do gált a ma gyar stand pén tek es ti fo ga dá sán olyan sa va nyú kép pel

Tóth Krisz ti na, Darvasi Lász ló és Ke mény Ist ván? Ta lán ar ra gon dol -

tak, hogy jobb lett vol na kö vet ni Coelho pél dá ját, és az utol só pil la -
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nat ban le mon da ni az egé szet? Per sze, aki nek nincs 50 ezer ra jon -

gó ja a Facebookon, az ne he zeb ben hoz meg egy ilyen dön tést. Plá -

ne ak kor, ha leg újabb köny ve ik (a Pi xel, a Vi rág za bá lók és a Ked -

ves is me ret len) épp a könyv vá sár ra je len tek meg né met nyel ven. De

az is le het, hogy egy sze rû en csak nem tud tak iga zán fel ol dód ni a

hi va ta los ma gyar stan don, ami – bár két ség te le nül job ban mu ta tott,

mint a ko ráb bi évek ben – ez út tal is in kább ha son lí tott a kö zel -ke le ti

or szá gok be fe lé for du ló, bás tyás erõ dít mé nye i re, mint más eu ró pai

or szá gok nyi tott, át jár ha tó és a ven dé ge ket be fe lé csa lo ga tó kö zös -

sé gi te re i re.

Ha nincs va la mi fon tos meg be szé lé sünk vagy ta lál ko zónk, a

leg jobb flaneur-ként el ve gyül ni a tö meg ben, és be jár ni a vi lá got,

ami né hány nap ere jé ig ös  sze zsú fo ló dott a 65. frank fur ti könyv vá sár

te rü le tén. A né met pa vi lo nok vi lá gá ba be le kuk kan ta ni pél dá ul ön ma -

gá ban is egy többna pos prog ram nak ígér ke zik. A né met nyel vû

könyv ki adás egész egy sze rû en el ké pesz tõ: a stan dok mel lett sé tál -

va az em ber nek az lesz az ér zé se, hogy nincs a va ló ság nak egyet -

len ap ró sze let ké je sem, ami rõl ne ad tak vol na ki leg alább há rom

kü lön bö zõ köny vet. A leg bá mu la to sabbak ez út tal is a mû vész köny -

vek stand jai vol tak, ahol kis mû he lyek – köz tük a ma gyar Kiss Ilo náé

– ál lít ják ki al ko tá sa i kat, és ahol a kor társ kép zõ mû vé szet és a ké zi

könyv ké szí tés év szá za dos ha gyo má nyá nak ta lál ko zá sá ból egé szen

pá rat lan dol gok szü let nek.

Ér de mes be kuk kan ta ni a 6-os pa vi lon ba, és meg cso dál ni a fan -

tasz ti kus fran cia gye rek köny ve ket, az tán ke resz tül-ka sul be jár ni az

5-ös pa vi lont, és meg néz ni, hol tart ma a könyv ki adás Eu ró pá ban.

Meg néz ni, mi fé le kul tu rá lis min ták tár sul nak a könyv höz az arab vi -

lág ban, és mi lyen köny ves vi lá got igye kez nek rep re zen tál ni a hi va -

ta los irá ni stan dok, mi köz ben oda kinn, két virs liárus kö zött, egy más

mel lett til ta koz nak a sza bad Irá nért és a sza bad Szí ri á ért har co ló

né met or szá gi per zsa és szír ér tel mi sé gi ek. Frank furt ban még ne kik

is ju tott hely. Szem ben, a 4-es pa vi lon lép csõ for du ló já ban a né met

PEN-klub in gye nes ki ad vá nyá ba bot lok, amely a ha zá juk ban el hall -

gat ta tott, szám ûze tés ben élõ írók port ré it mu tat ja be a Writers in

Exile prog ram ke re té ben.

És ha az em ber meg telt ez zel a szí nes for ga tag gal, ak kor irány

a vá sár má sik vé ge, a gi gan ti kus mé re tû 8-as pa vi lon, ahol ha gyo -

má nyo san az an gol szász ki adók ren de zik be a stand ja i kat, és ahol

– egyedüliként a vá sár te rü le tén – még tás ka el len õr zés is van a be -

já rat nál. Mint ha egy egé szen más vi lág ba csöp pen ne az em ber: a

te rek ren de zet tek, át lát ha tók, vi lá go sak, nincs sem mi slam pos ság,

sem mi eset le ges ség. Nin cse nek fél re csú szott nyak ken dõk, csak ru -

ti nos, szor gos em be rek és eu ró pai part ne re ik, akik a

HarperCollinstól a Penguinig, a Random House-tól az Hachette-ig, a

Simon&Schustertõl a Phai-donig ró ják a kö te le zõ kö rö ket, vár nak a

so ruk ra, és igye kez nek el csíp ni a fõ nye re ményt. A glo bá lis könyv -

ipar nagy erõ dít mé nyei kö zött meg búj nak a ki csik: kü lön stand ja van

pél dá ul a Macmillan-csoporthoz tar to zó Farrar, Straus and Giroux-

nak, ahol már ott volt Jonathan Franzen leg újabb köny ve, a The

Kraus Pro ject. A már meg je le né sé ben is ér de kes nek ígér ke zõ kö tet -

ben Franzen a 19. szá za di bé csi köl tõ és drá ma író es  szé it for dít ja

an gol ra, és fû zi hoz zá sa ját jegy ze te it, ref le xi ó it. Franzen kö te te mel -

lett ott lá tom Ná das Pár hu za mos tör té ne tek cí mû köny vé nek ame ri -

kai ki adá sát is.

És ha már itt tar tunk: az iro dal mi No bel-díj át adá sa kü lö nös mó -

don va la hogy min dig egy be esik a frank fur ti könyv vá sár ral. Csü tör -

tök dél után mi is vis  sza me gyünk a ma gyar stand ra, ahol Csor dás

Gá bor, a Je len kor ve ze tõ je idén is re zig nált arc cal ve szi tu do má sul,

hogy Ná das Pé ter ez út tal sem kap ta meg a ran gos el is me rést. Né -

met Könyv dí jat ka pott vi szont a sop ro ni szü le té sû, ma Ber lin ben élõ

Te ré zia Mora.

Úgy nagy já ból dél után négy és öt óra kö zött az em ber re mény -

te le nül el fá rad, fel ad ja a har cot, hogy az nap még va la mi új in for má -

ci ót be fo gad jon. Ilyen kor irány is mét a ma gyar stand, ahol a nap vé -

gén ta lál koz ni le het a kol lé gák kal és ba rá tok kal, meg le het be szél ni,

ki mit lá tott, az tán a ka ta ló gu sok kal meg tö mött szaty rok kal már in -

dul ha tunk is be a vá ros ba, al kal ma sint va la me lyik ha mi sí tat lan

sachsenhauseni kocs má ba, ahol új ra ki de rül, hogy a frank fur ti né -

me tek sok kal szí ve seb ben isz nak sa va nyú al ma bort, mint sört. Más -

nap az tán kez dõ dik min den elöl rõl, de épp ez ben ne a leg jobb.

Fotó: Peter Hirth


