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menti Frankfurtnak legfel|ebb aZ odera menti Frankrurt, később pedig Lipcse lehetett vetélytársa - a höw4wásároft
rendezésében. Mindenkinek hasznot haItó versengésükbe a második világháború bombazáporos éjszakáin, de utóbb már nappal is
riadóZtató szirénahangok szaggattak sZünetjeIeket, maid az ország
két részre szakadása állandósította a szünetet. A veísen},t igazi
konkurensek híián - a wlugati német-frank város nyerte: ma már a
könywásárok elvitathatat]an tekintélyű színtere, s oda figyeJ a vi_
N,4ajna

lág, a viIágsaltó minden kulturális rovata, valahányszor MajnaFrankfurtban megnyílik a köny,vásár,
A gyorsvasút, magasvasút, kéregvasút és földalatti teljes hálóZatát
magába olvasztó Schnellbahn-rendszer önálló megállója a Messe,

Hosszan húzódó üvegcsarnoka napokon át ontotta az érdeklődőket a
vásárváros kiteriedt területére (S felszántott föld, kőkupacok, mészkeverők és toronydaruk mutatták, hogy épül tovább!). Elegáns idős háZaspáIok és szakadt fiatalok egyaránt bámészkodtak, érdeklődtek, jól
éieztékmagukat ebben a gigantikus szabadpolcos olvasóteremben amilyennek a könlwásárt én érzékeltem, Mert oda mehettem a kiadój
boxok bármelyikéhez, megkérhettem, hogy vegyék le nekem a magas
polcról ezt vagy azt a könyvet, esetleg egy ,paf ich?" (Szabad?) kérdés
után, melyíe nem is ke]lett megvárnom a választ, leemeltem magam,
oda ültem vele a kedvemért előre oda készitett aszta|hoz, lapozgathattam, néZegethettem., ,Például egy FranzKafka-kötetet, aZ íróról éS SZülővárosáról, olyan nyomdai kivitelben, amely a régi amatőr képeket és
a mai művészfotókat azonos színvonalra hozta, barnás-sejtelmesen
prágaiasra stilizálta. Póldául egy wolf Biermann-könlvet, amely e modern német politikai dalnok szongjait a rendőrségi spiclijelentések és
összefoglaló Stasi-elemzések kontextusában mutatja be, Vagy például
egy kis könyvet Chaplin Betlinben címmel, amely a későbbi Diktátorcsúfoló nagy színészl93l,es szerepiésétidézi fel korabelj és korántsem szelid újságkarikatúrák alapján, Láttam iváici viukönuvet iS, immár
tizedik kiadás| - hirdette magáról, s örültem, hogy ezek szerint a száraznak, szigorúnak kikiá]tott svájciaknak is van humoruk (ugyan melyik
kantonban?). S a magyaí Árgus kiadó, Székesfehérvár magas polcán
Vettem észre egy általam szégyenszemre eddig nem ismert művész, a
Zürichben nemrég elhunyt Schwalm László l974-ben, Bécsben festett
Kövér Bertáját egy szép és méltó emlékalbum címlapján,
I csarnokokban bolyongva azt gondoltam, hogy a tolerancia volfl taképpen bölcsesséq, a tény tudomásul vétele, elfogadása, hogy
sokfélékvagyunk, érdeklődésünk sokirányú, itt eggyé válunk mégis a
könyv szeretetében, s mindegy, hogy ez növényhatározót, amaz kézimunkasablont, a harmadik szerelmes regénlt keres. Továbbá a társadalmi türelem alaptétele, hogy a másiknak is jár valami, sikerélmény
akár! Mint annak a kompjuter-folyóiratkiadónak, amelynek standja
előtt máI sorállás kezdődött a hírre, hogy hozzák az új lapszámot, s
el is fogyott,,,mint a meleg zsemlyék" (hogy egy kedves germanizmussal éliek), lngyen osztogatta, mert ezen a Vásáron vásárolni nem
leheí, ez árumintavásár itt ki-ki bemutatia a poftékálát, kiteregeti a választékát, itt tulaidonképpen csak a könyv szakembereinek lenne keresnivalójuk, s az, hogy beengednek minket is, a könlv szerelmeseit,
a könyv bolondjait, akiket Majna-Frankfurt váíosából és a környező
kisebb-nagyobb városokból egyre csak önt ki magából, ont a vonat,
az ráadás csupán, külön kegy, Hogy is mondta Arnold Schönberg az
egyik hangversenye előtt? ,,A közönség arra való, hogy jobb legyen a
terem akusztjkáia." Ezt az érdekes, számomra úi szempontot is a
köny"uvásáron szemezgettem egy aforizma-gyűjteményből,
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