
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
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sokszínûségét mutatja be, Kál-
máncsehi Domonkos breviáriumától
kezdve tankönyveken és pasztorációs
segédkönyveken át a szórakoztató és
történeti olvasmányokig. A második
terem teljes egészében Vitéz János
személyének van szentelve, bemu-
tatva váradi könyvtára anyagát és Itá-
liából rendelt díszkódexeit. A te-
rem közepén, és így az egész kiállí-
tás centrumában kapott helyet Le-
veleskönyve, 1445 és 1451 között írt
leveleinek szerkesztett és magyará-
zó jegyzetekkel ellá-
tott gyûjteménye.

A terem egyik leg-
érdekesebb része még-
is az a sarok, ahol Vi-
téz János olvasóként
hagyott bejegyzései
láthatóak. A díszkiadások melletti
egyszerûbb másodpéldányokat for-
gatta rendszeresen és látta el saját
kommentárjaival. Ovidius Meta-
morphosesének a sorok felett és mel-
lett teleírt gyönyörû példánya a ki-
állítás legkedvesebb darabja szá-
momra, épp a megõrzött olvasói
nyomok miatt. Az ilyen könyveken
keresztül válhatott volna igazán
élõvé a kiállítás.

Feltételes módban fogalmazok,
mert a Leveleskönyvbõl vett idézete-
ket kivéve, melyeket a könyv körül
elhelyezett paravánokra írtak fel,

nem olvasható sehol egy kiemelt, le-
fordított részlet a bemutatott köny-
vek lapjairól. Így a kiállítás sokkal
inkább a könyvek tárgyjellegét
hangsúlyozza, és nemhogy közelebb
hozná a reneszánsz mûveltségét a
nem szakértõ látogató számára, ha-
nem elválasztottságában erõsíti
meg. A könyvek ugyan gyönyörûek,
órákig el lehet nézni õket, azonban
csak mint mûvészeti tárgyak feksze-
nek az üveg mögött, nem egy élõ
kultúra dokumentumaiként. Az

egyes könyvcsoporto-
kat bevezetõ feliratok
a könyvek történeté-
rõl és használatáról
adnak információkat,
a kinyitott oldalak ap-
ró csodáiról nem. Ha

csak néhány magyarázó sort fûztek
volna Johannes Herlot Bestiáriumá-
nak szövegéhez vagy Vitéz kom-
mentárjaihoz, a latinul nem tudó lá-
togató is olvasóként léphetne a
könyvek világába, így azonban csak
ámuló nézõ marad. Nézzük Vitéz
Jánost, amint olvassa könyveit, de
sorait már nem tudjuk együtt olvas-
ni vele.

DOBRI IMRE

(Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti
kiállítótermek. A kiállítás 2008. június
15-ig látogatható.)
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mû, amelynek modern természet-
képe nem tûri sem a mellébeszé-
lést, sem a bõbeszédûséget.

GÉCZI JÁNOS

(Kossuth Kiadó, Budapest, 2008, 
524 oldal, 5990 Ft)

Csillag a holló
árnyékában
Vitéz János és 
a humanizmus kezdetei
Magyarországon

„Ugyan megbõvültünk” kiállítá-
sokban az utóbbi idõkben, irodalmi
vonatkozású tárlatokban is. A Má-
tyás király trónralépésének emléké-
re meghirdetett Reneszánsz Év ré-
szeként most 15. századi könyvrit-
kaságokat bemutató kiállítást ren-
deztek az Országos Széchényi
Könyvtárban.

A kiállításnak különös tétje van:
könyvein keresztül kívánja megraj-
zolni Vitéz János „arcát”, és bemu-
tatni a magyar humanizmus mû-
veltségét. Az olvasó ember számára
a személyes könyvtár egyfajta tü-
kör, amelyben megmutathatja ma-
gát – a könyvek így eleve szimboli-
kus tárgyként funkcionálnak min-
den gyûjteményben. Egy elölhagy-
ott vagy táskából kikandikáló könyv
többet mond el tulajdonosáról,
mint fél életrajza. Tudjuk: az vagy,
mit olvasol.

A Csillag a holló árnyékában cím
metaforikus állítása azt sugallja,
hogy Vitéz János alakját és mûvelt-
ségbeli jelentõségét a kiállítás ki-
emeli Mátyás fámájának takarásá-
ból. Az érsek-kancellár valóban ap-
ró mellékszereplõként tûnik fel
kollektív emlékezetünkben, amely
hagyományosan az egyéni hõstör-
ténetekre alapozódik, de a tárlat
eleget tesz vállalt céljának. A huma-
nista mûveltséget az itáliai centru-
mokkal egyidejûleg magába szívó
és az európai szellemi vérkeringés-
hez szervesen illeszkedõ kulturális
életet állít elénk Vitéz János szemé-
lyén túl is.

A könyvtár otthonos közeg egy
ilyen kiállítás számára, aminek saját
„terét” azonban szerencsésen levá-
lasztották az OSZK egyéb tereirõl.
Ma már nem létezhet kiállítás
egyéni miliõ, hangulat vizuális és
auditív megteremtése nélkül. A há-
rom terem itt mintha egy imaginá-
rius kolostor vagy kápolna terébe
helyezné a könyveket, amit a kö-
zépsõ terem térelrendezése, a fény-
telenség és az aláfestõ zene is meg-
erõsít. Csak maguk a könyvek van-
nak megvilágítva, elvonva a fényt a
feliratokról, de erõsen kiemelve a
köteteket. A zene ugyan idõnként
zavaró, egyedül a középsõ terembõl
szól, és jobban témához illõ lett
volna, ha kizárólag egyházi zenék-
bõl válogatnak.

Az elsõ terem a 15. században
Magyarországon írt könyvek mûfaji
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