
híres zuhanyozós gyilkosságot ere-
detileg néma jelenetnek tervezte,
az elkészített felvétellel elégedetlen
volt. Többek javaslatára késõbb
megpróbálkozott néhány hangef-
fektussal, melyek hatása frenetikus-
nak bizonyult.

Ha valaki azt várná a könyvtõl,
hogy a témakört illetõ enciklopédi-
kus tudását gyarapítsa, inkább ne
olvassa el. Bár szerepelnek benne
évszámok, némelyik hibás, és van-
nak apróbb tárgyi pontatlanságok
is. Csakhogy ez a könyv elsõsorban
irodalmi alkotás, esztétikai mû,
amely sok érdekes, értékes adatot
tartalmaz. Tehát érdemes fellapoz-
nia mindenkinek, aki többet akar
megtudni e kissé fajsúlyos témáról,
de nem szeretné, hogy gyomrát
megfeküdjék az apró részletek.
A történelem kemény oldala, élve-
zetes stílussal puhá(bb)ra fõzve.

TULOK PÉTER

(Fordította Schulcz Katalin, 
Corvina Kiadó, Budapest, 2007, 
188 oldal, 3500 Ft)

GÉCZI JÁNOS:
A rózsa és jelképei –
A keresztény középkor

Géczi János a rózsa jelképtörténe-
térõl szóló sorozatának második
kötete, a középkor rózsáit tárgyaló
írás 2007 nyarán jelent meg a Gon-

dolat Kiadónál. A mû elsõsorban
irodalmi, mûvészet- és botanika-
történeti szempontok alapján tár-
gyalja a hétköznapinak nem nevez-
hetõ növény elõfordulását az euró-
pai gondolkodás- és mûvészettörté-
net nagy fejezetei alapján. A szerzõ,
miként az a sorozat elõzõ, az antik
Mediterráneum rózsaábrázolásaival
foglalkozó darabjánál is tapasztal-
ható, ez esetben is messze túllép
eredeti célkitûzésén. Meglátásom
szerint Géczi számára a rózsa szim-
bolikája csupán apropó az európai
mûvelõdéstörténet alapos, élveze-
tes bemutatására, s ezzel hosszú idõ
után kísérletet tesz a honi mûvelõ-
déstörténet nagy adósságainak tör-
lesztésére.

Vajon miként vált a szigorú er-
kölcsi értékrendet mutató keresz-
tény világ jelképévé a rózsa, amely
a görögöknél többnyire a keresz-
tény aszkézistõl nagyon is távol álló
szertelen bujaság és szerelem szim-
bólumaként jelent meg? Ennek a
különös ellentmondásnak tisztázá-
sával kezdõdik Géczi szimbólum-
aitiológiájának második kötete.
A szerzõ kissé meglepõ módon an-
nak a különös magyarázatnak en-
ged teret, mely szerint a rózsa a ke-
reszténységbe elsõdlegesen nem a
görög hagyomány révén került át,
hanem zsidó közvetítéssel. Géczi
eredetinek mondható értelmezése
szerint a rózsa-jelkép hagyományo-
zódásában a tûz motívuma egyesíti
a két kultúrát, vagyis a görög filo-

97KULTÚRA

A gyilkosságokról könyvet írni
kényes feladat. A téma az erotikus
irodalomhoz és a bulvársajtóhoz
hasonlítható abban a tekintetben,
hogy ha az utcán megállítunk bár-
kit, természetesen nemleges választ
kapunk arra a kérdésre, olvasott-e
efféle mûveket vagy sztárok életé-
rõl szóló pletykalapokat. Szinte
nincs olyan ember, aki ne olvasott
volna ilyesmit, mégis jóformán
mindenki letagadja. Ingoványos te-
rületre téved az, aki mégis arra adja
a fejét, hogy az ölésrõl írjon. Persze
errõl a hátborzongató té-
máról is lehet a naturális,
undort keltõ részleteket
mellõzve, mégis érdeke-
sen írni. Ilyen könyvet al-
kotott Jörg von Uthmann,
a Párizsban élõ szabad-
foglalkozású író. A Gyilko-
sok és detektívekben megje-
lenik az összes figura, aki
az emberiség történelme során, vi-
tatható érdemekkel ugyan, de ikon-
ná vált. Így olvashatunk például a
15. századi Franciaország hölgyei-
nek bálványáról, Jeanne d’Arc fegy-
vertársáról, a francia seregek mar-
salljáról, Gilles de Rais-rõl, a Kék-
szakállról. A bátor katonát késõbb
kivégezték mint õrjöngõ gyermek-
gyilkost, aki állítólag több mint 140
gyermeket küldött a másvilágra.

A szerzõ sok egyéb mellett
részletesen ír az áldozat azonosítá-
sának kényes feladatáról is. Mi, ma-
gyarok is képviseltetjük magunkat e

fejezetben, amelyben Uthmann a
tiszaeszlári vérvádról, Solymosi
Eszter meggyilkolásáról és holt-
testének azonosításáról ír.

A könyvben olvashatunk a gyil-
kosság képi megjelenítésérõl is. Ar-
ról, amit a színház már régen elkez-
dett; a filmnek csak tovább kellett
mennie a megkezdett úton. Magá-
tól értetõdõ, hogy a mozinak jóval
több hatáskeltõ eszköz állt rendel-
kezésére, már a némafilm idején is.
Persze nem volt minden rögtön
kéznél: a krimikben rendszeresen

megjelenõ sémák, így a
hosszadalmas kihallgatá-
sok, a detektív és segédje
közti párbeszédek bemu-
tatására hang híján gon-
dolni sem lehetett. A né-
met film, amely ebben az
idõben fénykorát élte,
nem a bûncselekménye-
ket elkövetõ alvilági figu-

rákat ábrázolta, hanem egyszerûbb
utat választott: a már-már felsõbb-
rendû embereket, lényeket, vámpí-
rokat jelenítette meg. Így születtek
az azóta már ikonnak számító fil-
mek: a Dr. Caligari, a Nosferatu és a
Dr. Mabuse. Majd elkövetkezett a
téma aranykora: a hangosfilm meg-
jelenése. A zene hatásos, elenged-
hetetlen kiegészítõje lett a filmek-
nek, vége volt a rögtönzött klimpí-
rozásnak. A filmek hangeffektusai-
ról nem is beszélve, amelyek már
önmaguk megtették a kívánt hatást.
Bár Alfred Hitchcock Psychójában a
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BAKOS KATALIN:
10x10 év az utcán
A magyar plakátmûvészet
története 1890–1990

A különféle internetes árveréseket,
régiségboltokat, antikváriumokat
böngészõ közönség, a plakátokat
gyûjtõ szakemberek és a laikusok is
régóta tudják, milyen pazar vizuális
értékeket vonultatott fel az elmúlt
100–120 év magyar plakátmûvésze-
te. Legyen szó akár termékpromó-
cióról, film- és színházi premierek-
rõl, politikai kampányokról, egész-
ségügyi felvilágosításról,
nemes vagy kevésbé ne-
mes célokról, a magyar
plakát európai színvona-
lú vizuális kommunikáci-
ós eszköznek minõsíthe-
tõ. A mûfaj legnagyobb-
jai között több kiváló,
más területeken is mara-
dandót alkotó mûvészt találunk
(például Vaszary Jánost, Ripl-Rónai
Józsefet, Ferenczy Károlyt, Kassá-
kot), de az elsõsorban plakátmû-
vészként ismertté vált jeles alkotók
(Faragó Géza, Helbing Ferenc,
Pachl Viktor, Tuszkay Márton, Bí-
ró Mihály, Földes Imre, Irsai Ist-
ván, Konecsni György stb.) is élvo-
nalbeli mûvészi értékeket hoztak
létre.

E nagy ívû terület megfelelõen
illusztrált, monografikus feldolgo-

zása hiányzott a szakirodalomból,
ezért is olyan fontos, hogy végre
napvilágot látott a Magyar Nemze-
ti Galéria munkatársának, Bakos
Katalinnak két évtized kutatásaira
épülõ kötete. A nagy formátumú
album készítésekor a szerzõ és a ki-
adó ellenállt annak a csábításnak,
hogy az albumot eluralják a vásár-
lókat csalogató képek; a kötetben a
tudományos igényû, kellõképpen
adatolt, ugyanakkor olvasmányos
szöveg szerves egységben lélegzik a
közel háromszáz, kisebb és na-
gyobb méretû, nem egyszer egész-

oldalas illusztrációval,
reprodukcióval. A fõszö-
vegbe beépülõ mûvészi
pályaképekbõl nemcsak
az ismert képzõmûvé-
szek, hanem mára elfele-
dett grafikusok munkás-
ságával is megismerked-
het az olvasó.

A szerzõ a rendszerváltozás ide-
jéig követi figyelemmel a 19. század
végén Magyarországon is megje-
lent mûvészi színvonalú plakátter-
vezést. Különösen izgalmas felfe-
dezést jelentenek a korai histor-
izáló munkák, Benczúr Gyula
1885-ös plakátja vagy éppen Kádár
Gábor 1896-os, Munkácsy Ecce
Homóját reklámozó képe. A sze-
cessziós plakátok esetében a kor
legnagyobb mûvészeinek nevével is
gyakrabban találkozhatunk, mint a
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zófiából az univerzumot irányító
szellemi szubsztanciát, valamint a
zsidó vallási hagyományból örök-
lött isteni parancsot. Ezt a dualiz-
must hordozza a rózsa összes jelké-
pe a középkor keresztény világának
irodalmi, vallási és mûvészeti meg-
nyilvánulásaiban. A középkor ró-
zsaképe tehát, miként a keresztény
vallás is, két fõ gyökérbõl
táplálkozott, és ennek kö-
szönhetõen vált az erény,
az igazságosság és a szere-
tet virágává.

Géczi ebben a kötet-
ben is tetemes mennyiségû
írott és képi anyagot dol-
goz fel. A témák a krono-
logikus sorrendnek megfe-
lelõen a koraközépkortól egészen a
reneszánsz korig követik egymást.
Néhány fontosabbat emelek ki kö-
zülük: a patrisztika öröksége, a szer-
zetesi medicina és monostorkertek
rózsái; a romanika képi hagyomá-
nyai: aszkétizmus és naturalizmus; a
profanizálódás és a szentek élete; a
Mária-kultusz rózsajelképei; a né-
met misztikusok rózsaidézése; a ró-
zsa regény: Roland-ének, Carmina
Burana; Petrarca rózsái; a gótika és a
reneszánsz közös rózsái, és végül a
botanikai rózsák.

Géczi szaktudósi minõségérõl
árulkodik, hogy minden állítását szi-
gorú alapossággal argumentálja, így
a kötet színes illusztrációkban és iro-
dalmi hivatkozásokban gazdag, tehát
a munkát forráskiadványként is érté-
kelnünk kell. A szerzõ számos prózai
és lírai idézetet publikál, amelyek
közül kiemelendõk a Bede Venera-

bilisbõl közölt fordítások, a
Raimundus Lullus botani-
kai írásaiból közölt részle-
tek, valamint Petrarca köl-
teményei. Az illusztrációk
közül a ritkaságszámba
menõ kódexekben talált
rózsamotívumokra hívom
fel a figyelmet, így a thé-
rouannae-i kódex életfa-

és égitest-ábrázolására, a Lobbes-
ben készült bencés kódex teremtés-
történetet ábrázoló egyszerûsített
rózsajelképeire, valamint a római
mozaikábrázolásokra.

Géczi János sorozatának har-
madik kötete, A rózsa és jelképei –
A reneszánsz címmel várhatóan idén
jelenik meg a Gondolat Kiadó gon-
dozásban.

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN

(Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 
272 oldal, 3200 Ft)
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Mûvészet


