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meg a goethei mondásról, a szürkérõl és zöld-

aranyról szólóról – gyakorlatilag és nap mint nap

igazolódik a szemünk láttára.

És ha expozém vége felé érkezve dicsérem

Nagy Anikóék produkcióját, azt azért is tehetem,

mert túl azon, hogy õk maguk remekmûvét alkot-

ták meg az ilyen értelemben felfogott tájékoztatá-

si-tájékozódási mûszernek, és épp azzal, hogy ezt

és így, hogy mindössze ennyit, de azt azután így

és így adták, mondom, túl ezen, azért is üdvöz-

löm õket és mûvüket, azért is szeretnék panegí-

rikuszt zengeni róluk, mert rajtuk, az õ mûvükön

demonstrálható, hogy miért és hogyan van értel-

me az adatbázis és bibliográfia – számomra úgy

tûnik – örök kettõsségének, egymáshoz képesti

létezésének. Hisz amit errõl a produkcióról el-

mondottam volt, mutatis mutandis is érthetõ, sze-

rintem értendõ. És ez bizonyos szempontból ta-

lán még nagyobb leisztung, mint a szorosan vett

bibliográfiai.

Végül zárásként arról néhány szót, miért ad-

tam dolgozatomnak azt a címet, hogy Petrofor és

sparherd.

Önök közül bizonnyal sokan tartották már

kezükben Claude Lévi-Strauss fõmûvét, a

Mithologique címû négykötetes óriásmûvet. An-

nak hátsó borítóján egy rozsomák kisméretû fény-

képe található. Mikor az elsõ, nem minden szem-

pontból lelkendezõ, sõt néha vehemens kritikával

is élõ ismertetések megjelentek, Lévi-Strauss fel-

vetette, hogyan mer valaki ellene szólni, amikor

fogalma sincs például arról, miért van ott a könyv-

borítón az a rozsomák.

Ezek után, remélem, az én elõadásomról sem

hangozhat el rosszmájú megjegyzés. Bár van egy

gyönge pontja páncélzatomnak. Nagy Anikónak

elárultam a petrofor és sparherd titkát. Az õ diszk-

réciójában, hisz csinál õ még bibliográfiát, írha-

tok én még arról, tökéletesen megbízom.

Vajda Kornél

Egy különleges könyv

A nemzeti könyvtárban õrzött kincsekbõl egy újabb
merítés ez a könyv, amely a magyarországi fürdõ-
kultúra múltját s jelenét idézi aprónyomtatványo-
kon, fotókon keresztül. (Ld. a 24. oldalt is!)

(Monok István fõigazgató elõszava)


