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A visszatérés már kicsit
olyan, mintha hazalá-
togatnánk, mégis minden
alkalommal más. Van-
nak helyzetgyakorlatok:
találkozás a kiállítókkal,
és vannak a könyvek – 
a különféle új világok…

Nem elôször jártam Frankfurt-
ban, és még egyszer sem értem
oda a hivatalos megnyitóra, de
nem fájlalom. Sokszor van ré-
szem benne különféle kiállítá-
sok alkalmával idehaza. Itthon
néhol el is várt ez a pofavizit, ott
a végtelen tengernyi könyv kö-
zött ugyan kinek mutassuk meg
magunkat? Egy ilyen világmé-
retû rendezvény ceremóniái a
protokoll legmagasabb szintjén
zajlanak. Nem a pogácsa és a
pohár vörösbor miatt jöttem,
„csak” a könyvek miatt. Négy
nap alatt reménytelenül sok, és
áttekinthetetlen, csakis ezzel a

tudattal szabad nekivágni. Sôt
könyörtelenül szelektálni kell.
Mert könyv is van sokféle, és az
idô itt is ellenünk dolgozik.

Az idei volt az 58. Frankfurti
Könyvvásár. Eredendô szándé-
ka szerint inkább vásár, mint
kiállítás, hiszen a cél elsôbben is
a könyvek készítôit, a kiadókat

Frankfurti könyvjelzô
K Ö N Y V E K  É S  M Á S  A  V I L Á G  N É G Y  S A R K Á B Ó L

Maczó Péter
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azon túl is, mert az épületek a
frankfurti magasépületek tövé-
ben külön településnek tûnnek.
A nagy téren a Fórum épülete
elôtt szabadtéri rendezvények-
re, zenés mûsorokra nyílik lehe-
tôség, és a felállított sátrakban
százszámra találhatók helyi vá-
sári árusok is, akik jó érzékkel
igyekeztek a könyvvásár vendé-
gei számára másféle látványos-
ságokat nyújtani: bizsu-ékszer,
norvégpullóver, régi-új fabe-
tûk, indiai füstölô és szintetikus
selyemsál a távol-keletrôl auten-
tikus és naív motívumokkal…

összehozni a terjesztôkkel. (Hi-
vatalos adatok szerint a könyv-
vásáron megkötött üzletek ér-
téke meghaladja a 600 millió
eurót – bár ebben az én szerény
kiadásom biztos nincs benne.)  

A világ minden tájáról ide-
sereglett érdeklôdôk csak a má-
sodik kör, igaz, közvetlenül ez-
után említendô, mert a kedves
Olvasó mégis a legfontosabb…

Magam is ebbe a csoportba
tartozom: a könyvfogyasztók
(olykor tervezôk) falánk táborá-
ba, akik sáskaként nyüzsögtek 
a kiállítási csarnokokban, meg
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Nem véletlenül: a látogatók kö-
zel kétharmada hölgy. Ezek kö-
zül (és itt szigorúan e sátrak kí-
nálatára gondolok) egyedül a
frankfurti bratwurstra voltam
vevô – mindennap.

Vissza a könyvvásárhoz: per-
sze nem csak könyvek vannak
itt, de egyre nagyobb hang-
súllyal jelenik meg a digitális
média – még a tavalyi adatokra
hivatkozva – a CD-romok 8,5
százalékkal, az audio (hangos)
könyvek pedig több mint 5 szá-
zalékkal szerepeltek. 

Sôt, van külön kulturális fó-
rum, szinte nonstop filmvetíté-
sek: egy külön kiemelt program
részeként (leginkább a díszven-
dég sokoldalú bemutatására)
hiszen Indiában elképesztô sok

film készül évente – és a dísz-
vendég ebben az esztendôben
éppen India volt… 

Összesen 113 ország jelent-
kezett a monstre bemutatóra,
és közel 7300 kiállító vétette
jegyzékbe magát. Ezeknek kö-
zel fele német cég ugyan, de
jelentkezett Azerbajdzsán, Thai-
föld, Nepál és Tanzánia is. Be-
vallom az ô könyvkiadásukra
már csak nyelvi okokból is ke-
véssé voltam kíváncsi, ám ilyen-
kor – mint minden világméretû
rendezvénynél – a rendezôség
a számok egzaktságában látja
munkája eredményének visz-
szaigazolását: nos hát ez is na-
gyobb volt az elôzônél! Kína
szinte megduplázta jelenlétét,
Thaiwan 40 és Japán 20 száza-

Az indiai irodalomnál talán csak 
az indiai írások egzotikusabbak. 
A díszvendég könyvet formáló
tablókon, audio magyarázattal
mutatta be írásbeliségének
történetét, nyelveinek jellegzetes,
szép karaktereit.
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is említve. Szóval ez ma már
nem csupán könyvvásár! 

És újfent öröm és hitetlen-
kedés visszagondolni arra, Ma-
gyarország néhány éve dísz-
vendég lehetett ott, ahol tavaly
az arab világ és most a konti-
nensnyi India a kitüntetett…
methogy az irodalomban még
nagyhatalomnak számítunk.

A patetikus szólamok helyett
azonban nézzünk körül! Önzô

A könyvvásár egész területén:
falon, plakáton sôt hôlégballonon
volt látható az a betûmátrix,
amely – igen találóan – az indiai
kultúra színes soknyelvûségére
utalt betûmintázatával.

lékkal nagyobb kiállítói terüle-
tet igényelt.

Természetesen India a külön
Fórumával, szép plakátjaival és
történelmi, kulturális múltját
nagyívû kiállításon bemutató
tablóival, amelyek – számomra
különösen az írásbeliség ezer-
nyi jelét közvetítve – külön cse-
megéül szolgáltak: egy nagy
csapdaként mûködött. Irodal-
mi tükörként 70 szerzôt mutat-
tak be 24 (Indiában hivatalos)
nyelven. A beszélgetésekben a
legrangosabb német alkotók
vállaltak szerepet. De a hall-
gatóság a könyv (mint olyan)
mellett színes elôadásokat hall-
hatott gazdasági és politikai té-
mákban is, a kultúra egyéb, pél-
dául zenei rendezvényeit nem



módon azt a sorrendet aján-
lom, ahogyan magam is tet-
tem: tehát célirányosan (koráb-
bi ismereteimre támaszkodva)
a 4.1, azaz a mûvészeti kiadók
és könyvek emelete felé vettem
az irányt. Ezen a szinten talál-
ható a német szép könyv verse-
nyének kiállítása. Errôl inkább
külön anyagként számolok be,
mert megérdemli!

A nagy és tágas elôtérrôl be-
lépve (ahol egy hatalmas mé-
retû, jövô évre aktualizált nap-
tárbemutató látható, indiai ka-
ligráfiával dekorált frankfurti
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könyvvásári szuvenir bögre és
poló is vásárolható) szóval be-
lépve az egyes kiadói standok
elôtt még – és ez igazi hatás-
pausa – a szakma hagyomá-
nyos mesterségeinek elsajá-
títására nyílik lehetôség: a kézi
merítésû papírok készítésétôl a
kézi szedésig, a lino- és famet-
szetek megismeréséig és a mí-
ves könyvkötésig.  

Számtalan az érdeklôdô, és
ami még fontosabb: az ide plán-
tált szakemberek végtelen tü-
relme, szívélyessége emeli pro-
fi színvonalra minden laikus lá-
togató suta ügyködését. Talán
ezt hívják szakmaszeretetnek?

Mindenesetre, ha valaki elsô-
ként érkezne ide, az is rögvest
kedvet kap, és jótékony fertô-
zöttséggel léphet a kiadók szo-
rosan egymás mellé zárt polcai
közé. Sok kis, egyszemélyes vál-
lalkozás is teret kap itt. Mûvész-
könyvek/könyvmûvészek saját
körben, sajátos érdeklôdôkkel.
Olyan könyvalkotások melyek-
bôl csak néhány, esetleg egy
készült. De az is eladó! Grafikák,
sorszámozott printek, sôt …
Egy csak ezek közül Kiss Ilona,
aki már jubiláló törzskiállító a
vásáron. (Vele egy külön cikk-
ben még találkozhatunk…)

A könyvmûvészet egyre na-
gyobb  részét alkotják a fotós
albumok – népes és igencsak
nívós anyaggal – azoknak, akik
az egzotikus táj, az érdekes  em-
berek, megejtô pillanatok, és a
pillanat mulandóságára kíván-
csiak, vagy általánosságban a
fényképezés igényes alkotásai-
ra érzékenyek. 

Lenyûgözôek, és nem utolsó
sorban a nyomdai kivitelezés
miatt, de bevallom, számomra
a grafika és a tipográfia itt lát-
ható csúcsai vonzóbbak… Bát-
ran kimondhatom: csúcsai, (ta-
lán Petôfivel ellentétben, aki az
Alföldet szerette inkább) mert



ezen a szinten mutatkozik be 
– szintén jó szokása szerint – a
Type Directors Club válogatott
anyaga, ami csúcs! Az aktuális,
idei Typography annual alapját
adja, és bemutatását az a Her-
mann Schmidt Verlag szervezi,

akikkel szemben – hiszem, mél-
tán – elfogult vagyok. 

Ez a kiadó ebben az évben is
ínyenc kötetekkel rukkolt elô.
Ezek közül az Output 8 (amely
a német szép könyv versenyen
is sikeres volt) csak azért érde-
mel kiemelést – tôlem –, mert
egyetlen magyarként Kolonics
Orsi is helyet kapott (diploma-
munkájával) a kötetben.

Egyébként ezen a szinten ta-
lálhatók a német mûvészeti fô-
iskolák ambíciózus, vidám kiál-
lításai is, amelyek saját kiadású
köteteikkel a tervezô grafikai ok-
tatás könyv iránti tradicionális
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Minden évben külön kis
ünnepség keretében nyílik meg
a Type Directors Club
válogatott anyagait bemutató
tipográfiai kiállítás.

elkötelezettségét sejtetik. Ám
ebben a megfogalmazásban a
tradíció nem poros és unalmas
könyveket jelent, sokkal inkább
a hallgatók igényes, a betûkul-
túrát jól ismerô alkotásaival ta-
lálkozhatunk. Munkáikat a szép
könyv versenyen külön díjjal is
jutalmazzák…   

De nem csupán ôk jelentek
meg igazi csemegékkel: a sváj-
ci és angol kiadók között is van-
nak kedvenceim, akiket rend-
szeresen felkeresek. 

Talán méretei szerint (a ka-
talógusa alapján feltétlenül) az
egyik legjelentôsebb a londoni
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Phaidon Press. Nekik a festészet
és az építészet ugyanúgy szak-
területük, miként a tervezô gra-
fika, vagy általában a reklám.
Köteteik alkotói között a leg-
rangosabb mûvészeket és szer-
zôket  találjuk.  

Ez azonban már a 9. pavilon.
Ahová szigorú (?) táskavizsgá-
lat után lehet csak belépni. Itt
volt látható az izraeli illusztrá-
torokat bemutató érdekes kis
tárlat, és számos különlegesség
között a tradicionális, nagy an-

A képeken látható munkák
javarészt plakátok, de arculatterv,
csomagolások, betûterv és
illusztrációs anyagok is szerepelnek
a tablókon.  
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golszász kiadók, majd izlandi és
újzélandi érdekességek. 

Nálam a második napra ke-
rült a magyar stand megtekin-
tése, amely ezúttal is a hozzánk
hasonló helyzetûek között, igaz
elôl, kapott helyet. A könyvki-
adók mellett több nyomda is
képviselteti magát: Debrecen-
bôl és Dabasról is találkoztam
hazaiakkal, akik a könyv készí-
tésére kerestek partnereket. Ta-
lán nem is reménytelenül…

Mindenesetre jó volna hinni,
hogy nyomdászatunk legalább
olyan sikeres lehet külhonban,
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mint az ipar más területei (és itt
az autógyártás tartós befekte-
téseire, a gyógyszeriparra gon-
dolok), hiszen nyelvi bezártsá-
gunk miatt ez a példányszámok
felôl nézve is jó üzletnek tûnik,
és a hazai nyomdák mindarra
képesek, amire európai társaik. 

A könyvvásár azért vásárnak
sem utolsó. Ezt a látogatók jól
tudják: az utolsó napon a leg-
több kiállító akciós áron kínálja
a bemutatott mûveket. De mi-
ként a megnyitó, ez is nélkülem
zajlott (amit inkább fájlalok),
ám hétfôn új hét kezdôdik, és
Frankfurt ide ezer kilométer.

Az új héttel azonban új év is,
és könyvvásár jövôre is lesz…




