
számára. Országimázst erõsítõ
gesztus ez a könyv, s egyben ko-
moly örökségvédelmi tett is.

S. Nagy Anikó közérthetõ stí-
lusban megírt, néha kapcsolódása-
ikban esetlegesnek tetszõ, de vé-
gül sajátos egésszé összeálló sze-
melvényeket ad közre a magyar
kereskedelem történetébõl. Igaz
ugyan, hogy szinte kötelezõen az
ókori görögökkel indít, s izgalmas
fejezeteket közöl a középkori és
koraújkori magyar viszonyokról, a
vásárok, a korai cégérek
világáról, az adatok és a
bemutatott képek legja-
va mégis a tágabb érte-
lemben vett századfor-
duló megtévesztõen gaz-
dag és harmonikus Ma-
gyarországáról, a Mo-
narchia és a késõbbi
csonka Magyar Királyság világá-
ból való. Így kerül a könyv borító-
jára Mercurius, a kereskedõk iste-
ne, majd ugyanõ a belsõ borítón
már a Gessler-féle „kiviteli-kö-
ménylikõr” üvegcímkéjérõl kö-
szön vissza, az 1920-as évek PR-
és marketingszempontból szûzies
korából.

A képanyag a szerzõ ízlését tük-
rözi, s nem csupán rendkívül gaz-
dag, idõutazásra csábító, nosztalgi-
kus válogatás, de a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um értékes gyûjteményeinek is rep-
rezentációja. Figyeljünk oda erre a
múzeumra, mert az utóbbi években

Budapest egyik legkülönlegesebb
kulturális helyévé kezd válni; elõ-
története e könyv zárófejezete,
melybõl kiderül, hogy a prosperáló
és éppen a ’20-as évekrõl rendkívü-
li anyaggal rendelkezõ intézmény
valójában a semmibõl épült föl az
elmúlt néhány évtizedben, ugyanis
a Magyar Királyi Kereskedelmi
Múzeumot takarékossági okokból
1923. június 30-án megszüntették.

A Kereskedõvilág hol folyamatok
bemutatásával, hol konkrét, jellem-

zõ példák elemzésével
enged bepillantást az
egész gazdaságot moz-
gásban tartó szakma
múltjába. Emblematikus
intézményeket – például
a Corvin Áruházat, a Di-
vatcsarnokot, a Párisi
Nagy Áruházat – ismer-

hetünk meg éppúgy, mint egy-egy
tevékenységi formát vagy egy-egy
reklámfelületet, s a reklámot magát.

A fejezetenként, önállóan is él-
vezhetõ könyv kiemelkedõen érde-
kes témái például: a védjegyek, a
számolócédula bemutatása, az ipar-
pártolás vagy a szövetkezeti mozga-
lom történetének ismertetése. Ez
utóbbi azért is üdítõ, mert a közel-
múlt fejleményeire a szerzõ legin-
kább itt reflektál.

E sorok írója ugyanis a háború
utáni korszak anyagát több esetben
erõsen hiányolta; a Sas István szel-
lemes reklámfilmjeibõl, s a lassan
elfogyó, megvakult neonfeliratok-
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és az ebbõl fakadó sikertelenséget
csak elkendõzni lehet; az elkendõ-
zés pedig a meghasonlással járó fel-
bomlást idézi elõ.

Különös, de mindezt egy kö-
zépiskolai irodalomtankönyvbõl
vezeti le a szerzõ. Néhány példán
keresztül bemutatja, hogy a tan-
könyvírók (akiket „Gaiusnak és
Titiusnak” nevezett el) ültetik el a
relativizmus magvait a gyerekek-
ben. Az „újrakondicionálók” nem a
Taóra tanítanak, hanem saját szájuk
íze szerint jól irányítható gépekké
formálják át az ifjúságot. Ezek a
„gépek” egytõl-egyig az új rend ak-
tuális érdekeit fogják érvényesíteni,
mivel nincs többé kezükben önma-
guk akaratának kontrollja. Ez nem
összeesküvés-elmélet, inkább a tü-
netek felismerése, ahonnan a jelen-
ség mélyére lehet hatolni.

De Lewis nemcsak a vészharan-
got kongatja meg, hanem a Tao pa-
rancsainak ismételgetésével vissza
is vezet minket a hagyományhoz.
A kiút ugyanis maga a Tao; rá kell
építeni a jövõt. A bölcs és emberi-
ség-párti hatalomgyakorlásnak a le-
hetséges jövõért is vállalnia kell a
felelõsséget, ugyanis a következõ
generációk mozgásterét a minden-
kori jelen jelöli ki. A jövõt is felélõ
életforma amellett, hogy egyre kö-
zelebb hozza a végidõket, az elkö-
vetkezendõ generációknak is egyre
kisebb tényleges hatalmat biztosít.

A fajsúlyos téma ellenére sem
nélkülözi e hatásos szöveg a színes

példákat és ironikus megjegyzése-
ket. Közérthetõ nyelvezete csak az
általános kérdések iránti érzékeny-
séget követeli meg, semmi többet.
A magyarul eddig hozzáférhetetlen
írás a Harmat Kiadó C. S. Lewis
életmûvét bemutató sorozatának
egyik legfontosabb darabja.

ZSOLNAI GYÖRGY

(Fordította J. Füstös Erika, 
Harmat Kiadó, Budapest, 2007, 
102 oldal, 2200 Ft)

S. NAGY ANIKÓ:
Kereskedõvilág

Nagy méretû, keménytáblás, rá-
adásul kétnyelvû, magyar–angol ki-
advány S. Nagy Anikó Kereskedõvi-
lág címû albuma, amely a fõvárosi
közgyûlés kereskedelmi és turiszti-
kai bizottságának támogatásával
jött létre, s valljuk be, ideális
„repi”-ajándék lehet. Másként fo-
galmazva: többszörösen is kereske-
delmi termék. Minden könyv az, de
ez a munka szinte ajánlja magát.
Nem lebecsülendõ funkció ez egy
könyv esetében: nemcsak ötletsze-
gény, egymásra kevéssé figyelõ, de
pénzes rokonok ajándékoznak szí-
vesen lapozgatásra csábító, színes
albumokat, hanem cégek és intéz-
mények is. A Kereskedõvilág a ma-
gyar kereskedõszakma szereplõinek
ajándéka is lehet külföldi partnerek
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válik nyilvánvalóvá, hogy ez a há-
rom egymást támogató eszme
egyetlen rendszerbe építhetõ.

Buffon Az általános természet-
rajz címû, 36 kötetes, többedmagá-
val készített, a Föld keletkezésérõl,
a ember, a négylábúak, a madarak
természetérõl és az ásványokról
szóló munkája ugyancsak antik ere-
detû: mûvében Plinius Historia na-
turalisának enciklopédikus szemlé-
letét, valamint – szintézisre is töre-
kedve – a természetrajz ideáját újí-
totta fel, s ezzel a természettudo-
mányos kiadványok új, bõségesen
áradó folyamát indította meg.
Buffon a természetet felosztva elve-
tette elõdei elveit, így Linné mes-
terséges rendszertanát, s a lények
közötti belsõ összekapcsolódás fel-
fedezését szorgalmazta.

Pethe Ferenc Természethistória
és mesterségtudomány címû, 1815-
ben Bécsben a Nemzeti Gazdahi-
vatal által megjelentetett tankönyve
annak az élettelen és élõ testekkel
egyszerre foglalkozó természettan-
nak (physicának) a részét képezõ
természethistóriai érdeklõdésnek
magyar nyelvû dokumentuma,
amelyet Buffon és kortársai, Cuvier,
Linné, Constant Duméril és mások
indítottak el. Élvezetes nyelvû köny-
vében maga is gyakorta hivatkozik
rájuk. A kötet fiziológiai fejezete
pedig a korszak sikeres szerzõje,
Burdach mûvének értelem szerinti
fordítása. Éppen ez utóbbi rész tett
különösen sokat a magyar tudomá-

nyos nyelv megteremtéséért s egy-
ben elterjesztéséért.

Pethe az amúgy arisztotelészi
eredetû linnéi gondolat szerint a
természetet három csoportba: az
állatok, a növények és az ásványok
„Természetországába” sorolta, de
az állatvilág belsõ felosztásában
már nem Linnét követte. Abban
ugyanakkor megegyezik a vélemé-
nyük, hogy az embert az állatok
között, mégpedig tulajdonságaik
mentén a majmokkal összevetve
tartják hasznosnak tárgyalni. Az
Amor Librorum sorozat részeként
most megjelenõ könyv a szerzõ
munkájának elsõ része, s csupán
az állatokról értekezik, ezen belül
is – a majmokat, a denevéreket, a
ragadozókat, a rágcsálókat, a cete-
ket s más állatokat beleértve – az
emlõsökrõl: szövegesen és képpel
ezek jellegzetes képviselõit mutat-
ja be.

Pethe Ferenc szakkönyve,
mint minden természetrõl szóló
alkotás, nem tekinthetõ önálló
mûnek. Egy hosszan és szélesen
hömpölygõ hagyományt folytat, s
kora szemléletmódját képviselve
írja azt tovább. Tárgya éppen
ezért meglehetõsen tág: jól körbe-
határolt és érthetõen elmondott
rendszertani állításai mellett tudo-
mányfilozófiai, történeti, morfoló-
giai, fiziológiai, etológiai szakkér-
dések sora és az azokra adott vála-
szok rendezõdnek kézikönyvvé.
Ugyanakkor világos szerkezetû
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ból ismert kor alig kap teret S.
Nagy Anikó egyébként vonzóan
szubjektív munkájában. Persze a
könyv nagyvonalú szubjektivitása
mindenfajta válogatási szempontot
elfogadhatóvá tesz.

A produktumért nemcsak a
szerzõ érdemel dicséretet, de az an-
gol fordító, Philip Baker is, aki ní-
vós munkájával külföldi érdeklõdõk
és az angol nyelvet gyakorló ma-
gyar olvasók számára is élvezetes
olvasmánnyá tette a könyvet –
s ugyanígy köszönet illeti Susán Pál
könyvtervezõt és Szabó Diána ti-
pográfust, hogy igényes, de nem
öncélú megoldásaik nemcsak szép,
de jól használható, olvasóbarát mû-
velõdéstörténeti bevezetéssé avat-
ták az elmúlt évek egyik legrokon-
szenvesebb „repi-ajándékát”.

KÉPES GÁBOR

(Mundus Magyar Egyetemi Kiadó,
Budapest, 2007, 272 oldal, 
ármegjelölés nélkül)

KISSZÁNTÓI PETHE FERENC:
Természethistória 
és mesterségtudomány 
a Tanítók és Tanulók
szükségekre ’s az ebben
Gyönyörködõk hasznokra

A kiadvány az oskolák tanítói és ta-
nulói számára készült magyar nyel-
vû kézikönyv és tankönyv. A terje-

delmes kötet írója mûvét a göttin-
geni tudós szerzõ, Blumenbach a
természetjárók utazásához szolgáló
– több nyelvre lefordított, sok ki-
adást megért – segédkönyve helyett
ajánlja az érdeklõdõknek. Elõnye-
ként olcsóságát hangsúlyozza, vala-
mint a gazdag, az élõlények megis-
meréséhez nélkülözhetetlen illuszt-
rációanyagot.

Az élettudományos gondolko-
dás számára a felvilágosodás a tör-
téneti keretekben való gondolko-
dást és a rendszerezés lehetõségét
kínálta. A 18. század természetrajzi
kutatói közül az evolúció létérõl, il-
letve nemlétérõl töprengõk is ezen
a nyomvonalon haladtak tovább,
amikor hol a filozófusokra, hol az
empirikus vizsgálatokra figyelve
egyre-másra újabb elméletekkel
álltak elõ. A természetes kiválasztó-
dásról, amely szerephez juthat az
élõlények létért való küzdelme so-
rán, tudományos módon elõször
Georges-Louis Leclerc Comte de
Buffon (1707–1788), a francia Ki-
rályi Füvészkert vezetõje beszélt, s
erre a fontos eszmetörténeti moz-
zanatra utóbb Darwin is fölhívja a
figyelmet A fajok eredete egyik késõi
kiadásának elõszavában. A történe-
tiség, a szelekció és a rendszerezés
fontosságát elõrevetítette, s az
ezekrõl való gondolkodást a 18.
századig meghatározta Arisztote-
lész munkássága; ennek ellenére
csak a felvilágosodást követõ idõ-
szak tudományos eredményeként

90 FIGYELÕ


