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Az elsõ göteborgi könyvvásár (Göteborg Library Fair), amit csak

könyvtárosok számára rendeztek, 1985-ben fogadta látogatóit. A vá-

sárlók száma ekkor alig haladta meg az ötezret. Az ezt követõ évek-

ben a vásárt megnyitották a könyvszeretõ nagyközönség elõtt, amely

Bok & Bibliotek elnevezéssel ma már több mint százezer látogatót

vonz évrõl-évre, s nem csak a skandináv országok legnagyobb köny-

ves találkozóhelye, hanem a világ egyik legnagyobb, legkedveltebb

könyves seregszemléje. A több emeletes, impozáns méretû Kiállítási

és Kongresszusi Központban idén 40 országból 900 kiadó állított ki és

a vásár négy napja alatt az érdeklõdõk több mint 3000 program között

válogathattak, több mint 2100 szerzõvel, elõadóval találkozhattak. A si-

ker ezúttal sem maradt el, kígyózó sorok a bejáratoknál, hatalmas tö-

meg a vásárban, minden négyzetméteren emberek tolongtak, hogy

felkereshessék kedvenc kiadójukat, találkozhassanak szeretett írójuk-

kal, vagy hogy részt vehessenek valamely programon.

Magyarország pavilonnal és különbözõ elõadásokkal vett részt a

vásáron, s az volt a célja a programokat szervezõ Balassi Intézetnek,

hogy bemutassa a svéd közönségnek a magyar irodalom gazdagsá-

gát és sokszínûségét. A svédek által kedvelt és jól ismert szerzõk to-

vábbi népszerûsítése mellett a kevésbé ismert kortárs magyar írókra,

költõkre kívánták felhívni a kiadók és a közönség figyelmét. Ennek ér-

dekében készült egy svéd nyelvû katalógus, amely az írók életrajzát,

bibliográfiáját, szerzõként egy vagy két rövid könyvismertetõt, valamint

a részletes magyar programot tartalmazta. A könyvvásárban felállított

magyar standon pedig elsõsorban a vásár magyar programjain részt

vevõ írók, költõk magyar és svéd nyelvû köteteit állították ki.

Ebben az évben Románia volt a Göteborgi Könyvvásár díszvendé-

ge, ami lehetõséget kínált számunkra, hogy felhívjuk a figyelmet az er-

délyi magyar irodalomra, s ezen keresztül a romániai magyar kisebb-

ségre. Ennek jegyében volt jelen Kányádi Sándor költõ és László Noé-

mi költõ, mûfordító, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (E-MIL) az elnö-

ke. Magyarországot Kiss Judit Ágnes költõ, Kukorelly Endre író, a

Szépírók Társaságának vezetõségi tagja, Szentmártoni János költõ, a

Magyar Írószövetség elnök és a Kaláka együttes képviselte. 

A könyvvásár elsõ napján került sor Doncsev András, az Emberi

Erõforrások Minisztériuma (EMMI) államtitkára és Cecilia Malmström,

EU-biztos beszélgetésére Európai romák – a társadalom rejtett erõfor-

rásai címmel a Nemzetközi Tér (Internationella Torget) színpadán. Az

angol nyelvû pódiumbeszélgetésen, amelyet Anders Wejryd, a Svéd

Egyház érseke moderálta, mindkét fél egyetértett abban, hogy közös

európai stratégiára van szükség a romák felzárkóztatására.

Másnap délben a magyar standtól csak pár lépésre elhelyezkedõ

román díszvendég standon Kányádi Sándor erdélyi költõvel és svédor-

szági fordítójával, Ove Berglunddal Lipcsey Emõke Svédországban

élõ magyar író beszélgetett. A Harmat csillagon címû beszélgetés té-

mái a többnyelvûség, a román–magyar irodalmi kapcsolatok, a két iro-

dalom egymásra hatása volt. Kányádi Sándor elmondta: “Nincs még

egy olyan kis nyelv, amelyre annyi román irodalmat fordítottak volna,

mint a magyar, és ez fordítva is igaz.” Nem sokkal ezután a zsúfolásig

megtelt Gothia Towers konferencia központban ismét Kányádi Sándor

lépett a hallgatósága elé (sokan még a földön is ültek) és Ove

Berglunddal a svéd nyelvre lefordított Valaki jár a fák hegyén címû kö-

tetérõl beszélgettek, Lipcsey Emõke moderálása mellett.

A svéd magyar kulturális kapcsolatokról, az írószervezetek kap-

csolatáról és az együttmûködés lehetõségeirõl, valamint a könyvki-

adást érintõ kérdésekrõl Svéd-magyar kapcsolatok címmel szakmai

kerekasztal-beszélgetésre került sor Kukorelly Endre, Szentmártoni Já-

nos, László Noémi, Gunnar Ardelius a Svéd Írószövetség elnöke, Lars

Gustavsson Pech, a Svéd Intézet munkatársa, Henrik C Enbohm, a

Svéd Írószövetség lapjának fõszerkesztõje és Maria Larsson, gyer-

mekkönyvkiadó részvételével. “Talán sikerül lassan áttörnünk a svéd

távolságtartást, inkább mi voltunk konstruktívabbak, meghívtunk svéd

írókat Magyarországra, kértünk tõlük írásokat, s ajánlottuk, hogy min-

dent megteszünk otthon a népszerûsítésük érdekében.” – számolt be

a beszélgetésrõl Szentmártoni János.

Beszélgetés három kortárs magyar íróval, költõvel címmel Kiss Ju-

dit Ágnes, Kukorelly Endre és László Noémi mutatkoztak be mintegy

30-40 fõs svéd hallgatóság elõtt. A derûs hangulatú beszélgetésen

mindhárom szerzõ õszinte, személyes hangon vallott mûvészetérõl, és

ezt a hangulatot csak erõsítették a felolvasott versek. A szombat dél-

utánt, s ezzel a magyar programokat is a Kaláka együttes Kányádi

versekbõl összeállított nagy sikerû koncertje zárta.
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