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&bdquo;A harcra megvan a magyarokban, a kedv s az elszántság, úgyhogy hacsak erre volna szükség, semmi másra
akkor lehetne még reményünk a sikerre.&rdquo;
(G. A. Prurgio pápai követ 1526 augusztus 20-i levelébõl)
Kedvem, elszántságom nem hiányzott, amikor községünk galériás könyvtárának újdonságai között megpillantottam a
Magyar uralkodók c. könyvritkaságot. Reményem sem hiányzott, amikor érdeklõdve átlapoztam a Debrecenben
&ndash; a Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft-nél &ndash; megjelent alkotást. Ekkor már sejtettem, nem csupán egy
könyvvel, hanem enciklopédikus könyvalbummal fogom múlatni drága idõmet. Most, hogy reményem valóra vált, joggal
mondhatom, érdekes könyvélménnyel lettem gazdagabb, s e könyv kiadója, Tóth Csaba nyugodt lehet, hogy a
Nógrády&ndash;Pálffy&ndash;Velkey szerzõhármas sikerre is viszi a Magyar uralkodók c. nívós könyvet. 
Mi vezet sikerre a könyvkiadásban? Elsõként célszerû felmérni az olvasók igényét, ennek körültekintõen eleget tett a Tóth
Könyvkereskedés, hiszen a magyar történelem iránt felfokozott az érdeklõdés. A magyar régmúlt sokrétû bemutatása
a királyság korának szakavatott ismerõi révén már teljesült a sikeresség második feltétele. Az pedig a szerencsés
vállalkozás kézzel fogható eredménye, hogy a korszak nagyszámú okiratait, festményeit, érméit &ndash; azaz
hiteles forrásait &ndash; a kolofon oldalon feltüntetett intézmények (Országos Levéltár, Nemzeti Galéria, az OSZK
Kézirattára, Pannonhalmi Fõapátság) készséggel a kiadó rendelkezésére bocsátották. A tartalmi kimunkáltságon
túl a könyv formai, tipográfiai vonatkozásainak megtervezettsége is megalapozta a 2006-ban kiadott mûalkotás iránti
igényt és elismerést. 
Vegyük szemügyre a Magyar uralkodók c. könyvet! A kemény kötésû, szabályosan fûzött, kimunkált külsejû, album
formátumú, szépen megtervezett könyvtest egyértelmûen magára vonja az olvasók figyelmét. Az illusztris könyv
színvilága, a témát nemes egyszerûséggel jelzõ nagyméretû fénykép &ndash; I. (Szent) István király koronája
&ndash;, a régmúlt világára utaló háttér és az ünnepélyesség; a fény, a pompa egyértelmûen reprezentatívvá teszi
a történelmi könyvalbumot. A kemény könyvtestet &ndash; ahogy az a színvonalas könyvkiadóktól elvárt &ndash; a bemutatott
díszítésû védõborító óvja. 
     Ám az esztétikai igényességgel a Kiadó szakemberei (Juhász Valéria, Teichmann Farkas, Gyõri Attila, Alexa Rita) nem
elégedett meg. Tapasztaljuk: a belbecs értékét gazdagító tipográfiai komponensekkel (jelszavak szövegmezõjének,
rézmetszetek, fotók, okmányok célirányos elhelyezésével), a könyvalbum harmonikus színvilágának (alapvetõen a
pompát erõsítõ alapszínhez komponált színekkel) kimunkálásával, a szöveg középpontba állításával, a képhasábos
szedéssel a legigényesebb könyvészek elvárásainak is eleget tettek. 
A szakértelem, az írás tudomány. Errõl gyõzött meg a történelmi témájú könyvalbum szerzõinek &ndash; Nógrády Árpád
&ndash; Pálffy Géza &ndash; Velkey Ferenc &ndash; igényes ismeretterjesztésre fókuszáló, az enciklopédikus
feldolgozást vállaló munkája. A kb. 100 oldalas mû az 53 magyar koronás fõ életpályáját tömör kifejtéssel,
arányaiban (1-4 oldal) is kedvezõ terjedelemben, élménydús közvetlenséggel tárgyalja. Azt tapasztaltam a szöveg
tüzetes olvasásakor, hogy a megszabott szûk terjedelem nem akadályozta, hanem ellenkezõleg, sikeresen próbára tette
a történészeket az enciklopédikus célú feldolgozásában. Történelmi alapmûveltségünket szerencsés módon
kultúrtörténeti, egyház- és vallásismereti jellegû kiegészítõ adalékokkal bõvíti, elfeledett (korábban kevésbé tárgyalt!)
ok-okozati összefüggésekkel világítja meg a királyság történetét. 
Erõssége a mûnek a történelmi fogalmak (ducatus, aba, sororius seniorátus, megye, melefica) tömör magyarázata, a
zárójeles, találó utalások gazdagsága. Rendszerezõ szándéka is elismerésre méltó. Az egyes uralkodóházakból
származó uralkodók &bdquo;pályaképét&rdquo; kronológiai sorrendben, az összetartozó tényeket együtt tárgyalja, azokra
utal, a gondolatokat átvezeti. A közvetlen, személyes jellegû, érzelmi-gondolati-emberi vonatkozásokat pedig tapintatos
stílusban, egyértelmûen, elegendõ információ birtokában dolgozza fel a szerzõhármas. A koronás fõk életpályáját
emberi közelségbe hozza olyan háttérinformációkkal, amelyek az uralkodók származására, az uralkodásra készülõdés
módjára, rekreációjukra, szabadidõs kedvtelésükre, családi kapcsolataikra utalnak. 
A koronás fõk koronáinak eredetérõl, formájáról, a koronázási palástokról, koronázási helyekrõl több részben
olvashatnak, de a díszes koronázási jelvényekrõl hiteles másolatokat is láthatunk. I. (Szent) Istvánról szóló 4&ndash;5.
oldalon a Szent Koronában és a koronázási palástban gyönyörködhetünk, majd I. András esetében a Képes Krónikából
származó miniatúra I. András herceg koronaátvételét ábrázolja. A Szent Korona a hátsó oldala I. Gézát
ábrázolja az 1075-ben elsõként viselt diadémmal a fején. A 14. oldaltól kezdõdõen a koronázási kegytárgyak
történetének számos vonatkozásával foglalkoznak a szerzõk. Az érdeklõdõk bizonyára szívesen olvassák a Szent
Koronáról és a koronázási jelvényekrõl szóló szövegrészt a 63. oldalon, s az 1602-bõl származó I. Rudolf, a Magyar
Királyság törvényes uralkodójának koronáját csodálva nézik, mely a Kunshistorische Museum féltve õrzött kincse.  Ha
országjárásra szánják el magukat, akkor jó alkalom adódik a magyar uralkodók koronázási helyeinek felkeresése is.
E történelmi képesalbum ehhez is sok információt közöl. 
     Kiknek javaslom a szép kiállítású, tartalmában igényes, enciklopédikus történelmi albumot? Az olvasni szeretõ
diákoknak és felnõtteknek, azoknak, akik a magyar történelem királysággal összefüggõ történetét kívánják az újszerûen
bemutató könyv lapjairól felidézni. Igényes ajándékként is adható. Tanárként kollégáimnak, az iskolai könyvtáraknak is
ajánlom történelem-, mûvészeti és irodalomórákra szemléltetésként; középiskolások szövegértéséhez &ndash; az
írásbeli érettségi vizsga követelményeihez illõ feladatsorokkal &ndash;, valamint tanulói referátumok, korreferátumok
forrásanyagaként szintén nagyszerûen tudják hasznosítani. 
A könyv fölötti &bdquo;örömóda&rdquo; igazi elismerés a Magyar uralkodók c. könyv létrejöttéért munkálkodóknak. Ám néhány
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tiszteletteljes javaslatomat a felelõs kiadónak és szerkesztõségi vezetõnek címzem. Kérdésem: volt-e korrektora, belsõ
szerkesztõje e nívós könyvnek? Gondolom, igen. Akkor nekik is javasolom: még egyszer gondosan &ndash; alkotó módon,
problémacentrikus szempontokkal &ndash; meg kellene nézni a megjelent mûvet, s felfedeznék a bántó helyesírási
hibákat. Azokat, amelyek &bdquo; A magyar helyesírás szabályai&rdquo; az Egyéb tudnivalók c. fejezet 288-297.
pontok között taglal. Ha ezt kritikusan megteszik, bizonyára a 2. (ajánlott és/vagy bõvített) kiadásban már nem
találkoznak keltezéssel összefüggõ bántó hibákkal, továbbá a 72. oldal képéhez tartozó szöveg két durva hibájával
sem. 
     Kedvem, elszántságom egyre erõsödött, a könyv olvasásakor, ugyanis megszerettem a koronás fõkrõl, azaz a magyar
uralkodókról szóló könyvet, amit &bdquo;Szép magyar könyv&rdquo;-nek is joggal nevezhetünk. 
Ha elfogadjuk a &bdquo;bíborban született&rdquo; II. Lipot jelmondatát &ndash; &bdquo;A királyok kincsei az alattvalók
szívei.&rdquo; &ndash; akkor egyetérthetünk a királyi jelmondat módosításával is: A könyvkiadók kincsei olvasóinak is
becses kincsei. 
                
Apró Tibor

Nógrády Árpád &ndash; Pálffy Géza &ndash; Velkey Ferenc (2006): Magyar uralkodók. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
Kft., Debrecen
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